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முன்னுதர

`வபண்’ என்றகானல சில (பல?) ஆண்களுக்கு அலட்சியேம். ஆனகால், வபண்கதளை எப்படி 
னவண்டுமகானகாலும் நடத்தலகாம் என்ற வமத்தனமகான னபகாக்குதடயேவர்கதளை எல்லகா வபண்களுனம 
வபகாறுத்துப் னபகாவதில்தல. வவகு சிலர் எதிர்க்கவும் துணிகிறகார்கள. வகாய்ப்னபச்சகால் அல்ல, 
அமரிக்தகயேகான தம் நடத்ததயேகால். இத்ததகயே வபண்கனளை இத்வதகாகுப்பின் முதல் ஐந்து கததகளுக்கு 
நகாயேகியேரகாக விளைங்குகின்றனர்.

இவர்களுடன், தகயில் எதுவுமில்லகாமனலனயே முழம்னபகாடும் டகான்ஸ் டீச்சர், `இயேற்தக வபண்தணை 
வஞ்சிக்கவில்தல, இது ககாலத்துக்குப் புறம்பகான விதி’ என்று ஒப்புக்வககாளளைப்பட்ட பழக்கவமகான்தற 
மகாற்றத் துணியும் வபண் (`நகாளும் னககாயிலும்’) ஆகினயேகாரும் வலம் வருகிறகார்கள.

நன்றியுடன்,

நிர்மலகா ரகாகவன்
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1. அதணைக்க மறந்தனதனனகா!

“ஏய்! எங்னக புறப்படனற? சகாப்பிட்ட தட்தடக் கழுவக்கூட முடியேலினயேகா மககாரகாணிக்கு?” அவசரமகாக 
னவதலக்குக் கிளைம்பிக்வககாண்டிருந்த அஞ்சனகா பததத்துப்னபகாய், குரல் னகட்ட திதசதயே னநகாக்கித் 
திரும்பினகாள. வசவு வதகாடர்ந்தது: “இந்த திமிரு வபகாறுக்க முடியேகாமதகானன விரட்டி விட்டுட்டுட்டகான் 
அந்த மககானுபகாவன்!”

`யேகாரும் என்தன விரட்டனல. வபகாறுக்க முடியேகாம, நகானனதகான் விலகி வந்துட்னடன்!’ என்று பதில் 
வசகால்லிப் பயேனிதல. அப்பகா னபசும் ரகம். னகட்கும் ரகமில்தல.

ககாதல எட்டதர மணிக்குனமல் மகார்க்வகட்டுக்குப் னபகாய், முன்னயேகாசதனயின்றி அப்பகா வகாங்கிவந்த 
கீதரதயே ஆய்ந்து,  வகாதழப்பூவின் ஒவ்வவகாரு இதழின் நடுவிலும் இருந்த `திருடதன’ கிளளி 
எறிந்துவிட்டு, நறுக்கி, னவகதவத்து .. அப்பப்பகா! சதமத்து முடிப்பதற்குள னபகாதும் னபகாதுவமன்றகாகி 
விட்டது அவளுக்கு.

இனி, பஸ்பிடித்துப் னபகாக னவண்டும். அவள னவதல பகார்க்கும் வீடினயேகா கதடக்கருனக ஏதகாவவதகாரு 
சகாப்பகாட்டுக்கதடயில் மத்தியேகான உணைதவப் பகார்த்துக்வககாளளைலகாம் என்றகால், அதற்கு ஒரு மணிவதர 
ககாத்திருக்க னவண்டும். அனதகாடு, அங்கு தண்டம் அழும் ககாசுக்கு வீட்டில் மூன்று நகாட்கள சகாப்பிடலகாம்.

னபகான வகாரனம முதலகாளி கண்டிப்பகாகச் வசகால்லிவிட்டகார், “ஒனக்வகன்னம்மகா, சரியேகா எழுதக்கூடத் 
வதரியேனல. இந்த னவதலக்கு ஒன்தனவிட்டகா னவற  ஆளைகா கிதடக்ககாது?” என்று இதரந்துவிட்டு,  
“ஏனதகா, ஒங்கப்பகா வரகாம்ப னகட்டதகாலதகான் ஒன்தன னவதலக்கு எடுத்னதன்!” என்று, தனது பனரகாபககார 
சிந்ததனதயேயும் சமயேம் பகார்த்துப் பதறசகாற்றிக்வககாண்டகார்.

இப்னபகாது சகாப்பிட்ட தட்தடக் கழுவும் னநரத்ததயேகாவது மிச்சப்படுத்தலகாம் என்று பகார்த்தகால், அதற்கும்
வழியில்தலனயே!

வசருப்தபக் கழற்றிவிட்டு, புடதவத் ததலப்தப இழுத்திச் வசருகிக்வககாண்டு சதமயேலதறக்குள 
நுதழந்தகாள. சுவருடன் ஒட்டியேபடி, பயேனம உருவகாக நின்றிருந்த நித்யேகா தகாவி அவளைது இடுப்தபக் 
கட்டிக்வககாண்டகாள.

“விடுடி! ஏற்வகனனவ னலட்டகாயிடுச்சுன்னு நகான் கவதலப்பட்டுக்கிட்டு இருக்னகன். இவ ஒருத்தி!” 
முரட்டுத்தனமகாக மகளின்  தககதளை விலக்கியேனபகாது, தகானும் அவதளைப்னபகாலனவ அப்பகாவின் வபரியே 
குரதலக் னகட்டு பயேந்து, அவதரத் தன் வகாழ்விலிருந்னத விலக்க முயேற்சிப்பதுனபகால் அம்மகாவின் 
முழங்ககாலில் முகத்ததப் பதித்துவககாண்டது நிதனவில் எழுந்தது.

அப்னபகாவதல்லகாம் அம்மகா தன் முதுதக ஆதுரமகாகத் தடவினயேகா, னவறு எந்த வழியினலகா ஏன் தன் 
பரிதவக் ககாட்டியேதில்தல?

பன்னிரண்டு வயேதகானனபகாது, பளளிப் பரீட்தசயில் குதறவகான மதிப்வபண்கள வகாங்கியே மகாவபரும் 
குற்றத்துக்ககாக, குடித்த னபகாததயில் என்ன வசய்கினறகாம் என்னற புரியேகாது, அவள முகத்தில் கத்தியில் 
அவர் கீறி, ரத்தமும் வடியே ஆரம்பித்தனபகாது,  ஓடிப்னபகாய் அத்தததயேக் கட்டிக்வககாண்டகாள -- 
வபண்ணுக்குப் வபண் ஆதரவகாக இருக்கமகாட்டகாளைகா என்ற நப்பகாதசயில்.

“ஒங்க மகாமகாவும் ஒங்கப்பன்மகாதிரி முன்னககாபிதகான்! நகான் வகாங்ககாத அடியேகா, ஒததயேகா! நகாப்பது 
வருசமில்ல பட்டிருக்னகன்!” என்று வபருதம னபசியேவள, “இப்பனவ பழகினகா, நீ கட்டிக்கப்னபகாறவன் 
என்ன வசஞ்சகாலும் தகாங்கிக்க முடியுமில்ல!” என்று வரட்டுத் தத்துவம் னவறு னபசினகாள.

அதன்பின்னர் ஓர் ஆசிரிதயே , `முட்டகாள! வீட்டுப்பகாடத்தில் இவ்வளைவு தப்பகா? நீங்க எல்லகாம் ஏன் 
படிக்க வர்றீங்க?’ என்று திட்டியேனபகாது, அவமகானனமகா, வருத்தனமகா எழவில்தல. வீட்டில் அப்பகா 
வககாடுத்த தண்டதனகளைகால் தகான்தகான் எவ்வளைவு திடமகாக இருக்கினறகாம் என்ற அற்ப வபருதமகூட 
உண்டகாயிற்று.

`ஒழுக்கம்’ என்ற வபயேரில் தகாரகாளைமகாக தண்டதனகள வழங்கியே தம் தந்ததமகார்கதளைப்பற்றி 
சகமகாணைவிகள னபசுதகயில், `நகாம் மட்டும் தனியேகாக இல்தல!’ என்று ஆறுதலகாக இருந்தது. இடுப்பு 
வபல்டகாலும், குதடக் ககாம்பகாலும் அடிப்பகார்களைகானம! ஐனயேகா!
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அவர்களிடமிருந்து மிகவும் வித்தியேகாசப்பட்டிருந்த சகாந்தினிதயே ஏக்கத்துடன் பகார்க்கத்தகான் முடிந்தது 
அப்வபண்களைகால்.

ஆனகால், அப்வபண்தணைத் தங்களிடமிருந்து விலக்கிதவத்து, அவதளைப்பற்றி மட்டமகாகப் னபசியே பிற 
வபண்களுடன் னசர அஞ்சனகாவகால் முடியேவில்தல. அன்று தமிழ் வகுப்பில் டீச்சர் வசகால்லவில்தல, 
`நகாம் எந்தப் பிறவியினலகா வசய்த பகாவ புண்ணியேங்களுக்ககான பலதன இந்த ஜேன்மத்தில் 
அனுபவிக்கினறகாம்,” என்று?

பளளி முடிந்ததும், அவளுதடயே னதகாதளைப்பற்றி அதணைத்து, இன்முகத்துடன் னபசியேபடி ககாருக்கு 
அதழத்துப்னபகாகும் தந்தததயேப் வபற்றிருக்க சகாந்தினி முன்பிறவியில் என்ன வசய்திருப்பகானளைகா!

`நகான் நன்றகாகப் படித்தகால், அப்பகாவும் இப்படி அன்பகாக அதணைப்பகானரகா?’ என்ற ஆதசயுடன், 
உதழத்துப் படித்தகாள. ஆனகால், பரீட்தச எழுத னபனகாதவக் தகயில் எடுத்தனபகாது, `அப்பகா கத்தியேகால 
முகத்ததக் கிழிப்பகாரகா, எரியும் சிகவரட்டகால உட்ககாரும் இடத்தில் சூடு தவப்பகாரகா, இல்னல, சகாப்பகாடு, 
தண்ணி இல்லகாம இரண்டு நகாள ரூம்பில னபகாட்டு அதடச்சுடுவகாரகா?’ என்று முன்பு வபற்றிருந்த 
தண்டதனகள ஒவ்வவகான்றகாக சுழன்வறழ, மூதளைதயே ஏனதகா அதடத்தது னபகாலிருந்தது. படித்தது 
எதுவும் ஞகாபகம் வரவில்தல.

வபண்ணைகாய் பிறந்து வதகாதலத்துவிட்ட அஞ்சனகாதவ பதினகாறு வயேதுவதர வளைர்த்தனத வபரியே ககாரியேம் 
என்பதுனபகால், அவதளைத் திருமணைம் வசய்துவககாடுக்க அவசரப்பட்டகார் அப்பகா.

தகான் பகார்த்த மகாப்பிளதளை சூதகாடி, னபகாததப்பித்தன் என்று நிச்சயேதகார்த்தம் ஆகுமுன்னனர சந்னதகமறத் 
வதரிந்தபின்னரும், “படிப்பும் வரனல இந்தக் கழுததக்கு! இந்தக் ககாலத்தில எவன்தகான் னயேகாக்கியேன்? 
சின்ன வயேசு! அதுவும் ஆம்பதளை! வககாஞ்சம் முன்னனபின்னனதகான் இருப்பகான்!” என்று அடித்துச் 
வசகால்லிவிட்டகார்.

குழப்பத்துடன் மணைவதறயில் அமர்ந்த அஞ்சனகா ஆறுமகாதங்களுக்குளனளைனயே தகாய்வீடு திரும்பினகாள, 
கண்ணீரும், வயிற்றுக்கருவுமகாக. கணைவன் என்ன வககாடுதம வசய்தகாலும் வபகாறுத்துப்னபகானவள, அவன்
தனது பழக்கங்களுக்ககாக வட்டி முததலகளிடம் கடன் வகாங்கி, அதற்கு ஈடகாக அவதளைப் னபகாகச் 
வசகான்னனபகாது, அதற்கு உடன்பட முடியேவில்தல.

“கண்டிப்பகா அந்த வீட்டுக்கு திரும்பிப் னபகாகமகாட்னடன். வற்புறுத்தினீங்கன்னகா, விஷம் 
குடிச்சுடுனவன்!”  அவள வகாழ்க்தகயில் துணிந்து னபசியே ஒனர வசனம்.

“இது ஒரு மண்டு! சகாமர்த்தியேம் இருந்தகா, கட்டினவதன நல்லவிதமகா மகாத்தியில்ல இருக்கணும்!”  
என்று ஓயேகாமல் அப்பகா ஏசியேனபகாது, வவறித்த பகார்தவயுடன் நிற்கத்தகான் அவளைகால் முடிந்தது. 

வவறித்த பகார்தவயுடன் பஸ் நிறுத்தத்தில் நின்றிருந்த அஞ்சனகா, “னஹேய்! நீ அஞ்சனகாதகானன?” என்ற 
குரல் னகட்டு திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தகாள.

புனரகாட்டகான் வீரகா ககாரில் டிதரவர் சீட்டில் உட்ககார்ந்திருந்தகாள அப்வபண். அப்பகாவின் னதகாழதமயும், 
அன்பும் ஒருங்னக கிதடக்கப்வபற்ற அதிர்ஷ்டசகாலி!

முகவமல்லகாம் சிரிப்பகாய், “ஏறிக்க, அஞ்சனகா. எங்னக னபகாகணும்?”  என்று அவள அதழத்தனபகாது, 
அவள வபயேர்கூட ஞகாபகம் இல்தலனயே என்ற சிறு அவமகானம் கிளைர்ந்தது அஞ்சனகாவுக்குள.

பகார்த்துப் பதிதனந்து வருடங்கள ஆகியிருக்ககாது? ஒன்றகாய் படித்த அந்த னதகாழிதயே பிறகு 
சந்திக்கனவயில்தல. அப்னபகாதுகூட அவளுடன் வநருங்கிப் பழகினதகாக நிதனவில்தல. இருந்தகாலும், 
இன்முகம் ககாட்டுகிறகாள!

யேகாருனம இதுவதர தன்தனப் பகார்த்து இப்படிப் பூரிப்பதடந்ததில்தல என்ற சிறு எண்ணைம் கசப்பகாக 
எழுந்தது.

“நகான் எங்கப்பகா கம்பனியினலனயே னவதலயேகா இருக்னகன். நீ?” அவளுதடயே கலகலப்பு, பரிவு, 
அஞ்சனகாவிற்குள ததடப்பட்டிருந்த எததனயேகா திறந்துவிட்டது.

குனிந்த ததல நிமிரகாது, தககதளைப் பிதசந்தபடி, தன் வகாழ்க்தக என்ற அவலத்தத வசகால்லி முடித்தகாள.

6



சில நிமிடங்கள அங்கு கனத்த வமமௌனம். வதருவில் பிற ககார்கள விதரயும் சத்தனமகா, வபகாறுதமகுன்றியே 
ககானரகாட்டிகளின் ஹேகார்ன் ஒலினயேகா இருவருக்கும் னகட்கவில்தல.
அதிர்ச்சியிலிருந்து சற்னற விடுபட்டு, “வகட்டவன்னு வதரிஞ்சும், ஒன்தன அவனுக்குக் 
கட்டிவவச்சகாங்களைகா!” தன்தனத்தகானன னகட்டுக்வககாளவதுனபகால னபசினகாள னதகாழி. முகத்திலுளளை 
ததசகதளைவயேல்லகாம் சுருக்கினகாள. பிறகு, “ஒரு குழந்ததயேகா?” என்று விசகாரித்தகாள.

“ஆமகா. அது வயேத்தினல இருக்கிறப்னபகானவ திரும்பி வந்துட்னடனன!”

“இன்வனகாரு வபண்ணைகா?”

“என்ன னகக்கனற? ஒண்ணுதகான்!”

“இல்னல, ஒங்கப்பகா வகாயினல னபகாட்டு வமல்ல இன்வனகாரு வபண்ணைகான்னு னகட்னடன்!”

சட்வடன அதிர்ந்தகாள அஞ்சனகா. அன்று ககாதல மகள நின்றிருந்த நிதல நிதனவு வந்தது.

முன்வபல்லகாம் எது னயேகாசிக்கவும் தயேங்கி, அதத அப்பகா ஏற்பகாரகா, வகாய்வகார்த்ததயேகாகத் திட்டுவகாரகா, 
இல்தல அடிப்பகாரகா என்று பயேந்த சுபகாவம் முதன்முதறயேகாக ஆட்டங்கண்டது.

அப்பகா வன்முதறதயேப் பிரனயேகாகித்தனபகாவதல்லகாம், `என்னமல் தப்பு இருப்பதகால்தகானன 
இப்படிவயேல்லகாம் வசய்கிறகார்!’ என்று பழிதயே நம் னமனலனயே னபகாட்டுக்வககாண்னடகானம! கணைவன் 
வககாடுதமப்படுத்தியேததத் தகாங்கமுடியேகாது பிரிந்து வந்ததற்கு, `மண்டு,’ `தண்டச்னசகாறு’ என்று தனக்கு 
பட்டப்வபயேர்கள!

இப்னபகாதுதகான் அஞ்சனகாவிற்கு இன்வனகான்றும் புரிந்தது. அசடு, தபத்தியேம் என்வறல்லகாம் அவர் 
வர்ணித்த அம்மகா அப்படி ஒன்றுமில்தல, அததச் வசகால்லிச் வசகால்லினயே அவதளை நம்ப 
தவத்துவிட்டகார்!

அதுதகான் அம்மகா சில வருடங்களைகாகனவ ஒருமகாதிரி ஆகிவிட்டகாளைகா! குளிப்பனதகா, 
ததலசீவிக்வககாளவனதகா கிதடயேகாது. அவ்வளைவு ஏன், னசகாற்தறப் பிதசந்துதவத்து, பல முதற 
நிதனவுபடுத்தினகானலவயேகாழியே சகாப்பிடக்கூடத் னதகான்றகானத!

ககாலம் மகாறிவிட்டது என்கிறகார்கனளை! னரடினயேகா மட்டும் இருந்த இடத்தில் டி.வியும், கணினியும் 
வந்ததகால் அம்மகானபகான்ற வபண்களுக்கு என்ன ஆயிற்று?

நதட, மகாட்டு வண்டி என்றிருந்தது மகாறி, இப்னபகாது அவ்வளைவகாக வசதி இல்லகாதவர்களகூட 
விமகானப்பயேணைமகாம். அதனகால் ககாலம் மகாறிவிட்டவதன்று அர்த்தமகா?

வகாழ்க்தக முதறயில் எவ்வளைனவகா மகாற்றங்கள வந்தகாலும், சில நியேதிகள ஏன் மகாறவில்தல?

யேகார் மகாற்ற விடவில்தல?

கணைவன் எப்படி இருந்தகாலும், மதனவி வபகாறுத்துப்னபகாக னவண்டுமகாம். இல்லகாவிட்டகால், 
அவளுதடயே மகள அல்லது தங்தககளின் வகாழ்க்தக துளிர்க்ககாமனலனயே பகாழகாகிவிடுமகாம். 
இப்படிவயேல்லகாம் வசகால்லிச் வசகால்லினயே வபண்கதளை அடிதமத்தனமகான வகாழ்க்தகக்குப் 
பழக்கிவிட்டகார்கள! பகாவம், அம்மகா! தனக்ககாக எப்படிப்பட்ட நரக வகாழ்க்தகதயேப் 
வபகாறுத்துப்னபகாயிருக்கிறகாள!

னவதலக்குப் னபகாகப் பிடிக்ககாது, மீண்டும் வீட்டுக்னக திரும்பியேனபகாது, அஞ்சனகாவின் மனம் வதளிவகாக 
இருந்தது.

வழக்கம்னபகால் அம்மகாதவக் குப்புறப்னபகாட்டு, முதுதக ஈரத்துணியேகால் துதடத்துவிட்டனபகாது, ஏனதகா 
கடவுள சிதலக்கு அபினஷகம் வசய்வதுனபகால ஓர் உன்னதமகான உணைர்வு எழ, சிலிர்த்தது.

அம்மகா னபசுவனத அபூர்வம். அன்று ஏனதகா னபச முயேன்றகாள. “அஞ்சு! நீ.. தனியேகா.. னபகாயிது,” என்று 
குழறினகாள.
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மகளின் தக ஒரு கணைம் வசயேலிழந்தது. சிறு வயேதில் தகான் அப்பகாவுக்குப் பயேந்து, ஓடிப்னபகாய் 
கட்டிக்வககாண்டனபகாவதல்லகாம் திரும்பவும் அதணைக்ககாதவள! இன்னறகா, வகார்த்ததகளைகானலனயே 
உதவிக்கரம் நீட்டுகிறகாள!

சிறு மகிழ்வூனட உண்தம புரிந்தது. அம்மகா அவளுக்கு ஆதரவகாக நடந்துவககாளளைகாதது அன்பு 
இல்லகாததகால் அல்ல. ஆற்றில் மூழ்கிக்வககாண்டிருப்பவனகால் எப்படி இன்வனகாருவதனக் தகத்தூக்கி 
விடமுடியும்?

“நகான் னபகாயிட்டகா, ஒங்கதளை யேகாரும்மகா பகாப்பகாங்க?” என்று வககாஞ்சலகாகச் வசகான்னனபகாது, 
அஞ்சனகாவகால் புன்னதகக்கக்கூட முடிந்தது. பகாட னவண்டும்னபகால இருந்தது.

அன்றிரவு பூரகாவும் அம்மகாவின் உயிரற்ற உடலின் பக்கத்தினலனயே அமர்ந்திருந்தகாள அஞ்சனகா. அழுதக 
வரவில்தல.

அம்மகாவின் வநற்றியில்.. அது என்ன புதடப்பு?

இன்னுமகா பயேம்?

வீங்கியிருந்த அந்த நரம்தப ஒரு விரலகால் அழுந்தத் தடவியேபடி, `இனினமலகாவது நிம்மதியேகா 
இருங்கம்மகா. இப்னபகா ஒங்கதளை யேகாரும், எதுவும் பண்ணை முடியேகாது,’ என்று வசகான்னததனயே திரும்பத் 
திரும்பச் வசகான்னகாள, ஏனதகா பிரகார்த்ததன வசய்வதுனபகால.

அம்மகாவுக்கு அவள குரல் எட்டியிருக்க னவண்டும். அதர மணி னநரத்தில் அம்மகாவின் மனம் 
சீரகானதுனபகால முகத்தின் இறுக்கம் குதறயே, அந்த இடத்தில் அமகானுஷ்யேமகான கதளை.

அஞ்சனகாவுக்கு ஒன்று புரிந்தது. கூண்தடத் திறந்துவிட்டகாலும், வவளினயே பறக்க அஞ்சும் 
பறதவதயேப்னபகால் இருப்பது மடத்தனம். சந்தர்ப்பம் கிதடக்கும்னபகாது பறந்துவிட னவண்டும். 

“மூட்தட கட்டிட்டு எங்னக பறந்துக்கிட்டிருக்னக? எவனனகாட ஓடப்னபகாறதகா உத்னதசம்?” 
வகார்த்ததயினலனயே விஷத்ததக் கக்கியே அப்பகாதவ நிமிர்ந்து பகார்த்தகாள அஞ்சனகா. அவளுதடயே முதுகும்
சமயேத்துக்னகற்ப நிமிர்ந்தது.

அதன் எதிர்விதளைவுனபகால, அப்பகாவின் உடல் பின்னனகாக்கிப்னபகாயிற்று. மூச்தச பலமகாக 
இழுத்துக்வககாண்டது அவளுக்கும் னகட்டது.

இந்த மனிததர எதிர்ப்பது இவ்வளைவு எளிது என்று முதலினலனயே வதரியேகாமல் னபகாய்விட்டனத! 
“ஒருத்தர் வீட்டினல தங்கற னவதல!”

“நீ படிச்சுக் கிழிச்ச லட்சணைத்துக்கு பின்னன ஆபீசர் உத்தினயேகாகமகா குடுப்பகாங்க?” என்று 
எக்ககாளைமிட்டவர், “அந்த வீட்டில எத்ததன ஆம்பதளைங்க?” என்று வதகாடர்ந்தனபகாது, முதன்முதறயேகாக 
அஞ்சனகாவுக்கு அப்பகாவின் மனனகாநிதலயில் சந்னதகம் உண்டகாயிற்று. இந்த அப்பகாதகான் அம்மகாதவ 
`தபத்தியேம்’ என்று வகாய்க்கு வகாய் கரித்துக் வககாட்டினகாரகா!

`ஒரு வயேசகான அம்மகா மட்டும்தகான். அவங்களுக்கு மருந்து, மகாத்திதர குடுத்து துதணையேகா இருக்க! மத்த 
னவதலங்களுக்கு ஆளிருக்கு!’ என்று வசகால்லவந்ததத அடக்கிக்வககாண்டகாள. அந்தக் னகளவிக்கு 
மதிப்புக் வககாடுத்து பதிலளித்தகால், அது தனக்குத்தகான் அவமகானம்.

“நீபகாட்டினல எங்னகனயேகா தனியேகா னபகாய், எப்படினயேகா வசகாகுசகா இருப்னப! இங்னக நகான் ஒருத்தன் தனியேகா 
இருந்து கஷ்டப்படணுமகா?” உணைர்ச்சிப்வபருக்கில், இதுவதர அறியேகாத பயேத்தில், அப்பகாவின் குரல் 
கீச்வசன்று ஒலித்தது.

`ஒங்களுக்கு யேகாதரயேகாவது பகாத்துக் கத்தணும். அவ்வளைவுதகானன! கண்ணைகாடி முன்னகால நின்னு கத்துங்க!’ 
என்று பதிலடி வககாடுக்கத் னதகான்றியேதத கசப்புடன் விழுங்கிவிட்டு, அவதர ஒரு தடதவ 
உற்றுப்பகார்த்தகாள.
னமலும் தகாமதிக்ககாமல், விதறத்துப்னபகாய் நின்றிருந்த மகதளை ஒரு தகயேகால் அதணைத்தபடி வவளினயே 
நடந்தகாள.
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இப்படித்தகானன அந்த னதகாழியின் அப்பகா அவதளை ஆதரவகாக அதழத்துப்னபகாவகார்! அவள வபயேர்கூட -- 
கமலினினயேகா, வினனகாதினினயேகா! ஏனதகா ஒரு `னி’.

அவதளைப்னபகாலனவ நித்யேகாவும் ஒரு நகாள வபரியே படிப்புப் படித்து, வபரியே உத்தினயேகாகத்தில் அமர்ந்து, 
வபரியே ககாரில் தன்தன எல்லகா இடங்களுக்கும் அதழத்துப்னபகாவகாள!

வதருவில் நடக்தகயினலனயே, வகாய்விட்டுச் சிரித்த தகாதயே எதுவும் விளைங்ககாது பகார்த்தகாள சிறுமி. 
அவளுக்கும் சிரிப்பு வந்தது.
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2. ஆத்மநகாதம்

"பின்னிட்டீங்க!"

"ஒங்களைகானலனயே இன்வனகாரு தடதவ இவ்வளைவு அருதமயேகா பகாட முடியுமகாங்கறது சந்னதகம்தகான்!"  
னமதடதயேவிட்டு இறங்கியே ககாமவர்த்தனியின் தகதயே இழுக்ககாத குதறயேகாகப்  பிடித்துக் 
குலுக்கினகார்கள பலரும். அந்த ரசிகர்களின் முகத்திலிருந்த பரவசம் அவதளையும் வதகாற்றிக்வககாண்டது.

"னபகாதும். னபகாதத ததலக்னகறிடப்னபகாகுது". யேகாரும் கவனிக்ககாத நிதலயில் பக்கத்தில் நின்றிருந்த   
கணைவன் அடிக்குரலில் சீறினகான். "வீடுன்னு ஒண்ணு இருக்கிறது வநனப்பிருக்ககா, இல்லியேகா?"  

அவள தடுமகாறிப்னபகானகாள. அவன் னபசியேது யேகார் ககாதிலகாவது விழுந்திருக்கப்னபகாகிறனத என்ற 
பததப்பு உண்டகாயிற்று. அங்கிருந்து எங்ககாவது ஓடிவிட னவண்டும்னபகால உத்னவகம் எழ, "பகாத்ரூம் 
எங்க இருக்கு?" என்று னகட்டு தவத்தகாள.

உளனளை இருட்டகாக இருந்தது.

"இனதகா ஸ்விட்ச்!" என்றது ஒரு குரல். ஆண் குரல்.

பகீவரன்றது அப்பகாடகிக்கு. "தகாங்க்ஸ்" என்றபடி தகதயேச் சுவற்றின் னமல் நீட்ட, அவளுதடயே 
கரத்ததப் பற்றியேது அந்த ஆணின் வலுவகான தக. அக்தகதயே  உதறிவிட்டு வவளினயே ஓடினகாள.

"னபகாகலகாங்க," என்று படபடத்த மதனவிதயே அதிசயேமகாகப் பகார்த்தகான் கணைவன். "சீக்கிரமகா 
வந்துட்னட!" என்றகான் னபகாகிற வழியில.

அப்னபகாதுதகான் அவள அந்தத் தவறு வசய்தகாள: "அதத ஏன் னகக்கறீங்க!" என்று அப்பகாவித்தனமகாக 
ஆரம்பித்து, எவனனகா அந்த இருட்டதறயில் தன் தகதயேப் பிடித்த பயேங்கர அனுபவத்ததப் 
படபடப்புடன் விவரித்தகாள. தனது கசப்பகான அனுபவத்தத அவன் எப்படி எதிர்வககாளவகான் என்று 
அவள னயேகாசிக்கவில்தல.  ஆனகால், கண்டிப்பகாக பழிதயே அவளனமனலனயே திருப்புவகான் என்றுமட்டும் 
அவள நிதனத்தும் பகார்க்கவில்தல.

"அவன்னமல என்னடி தப்பு? நகாலு னபர் பகாக்கணும்னுதகானன இப்படிப் பளைபளைன்னு டிவரஸ் 
வசய்துக்கிட்டு, னமதட ஏறிப் பகாடறீங்க ஒன்மகாதிரி வபகாம்பதளைங்க எல்லகாம்!"  கணைவனது ஒவ்வவகாரு 
வகார்த்ததயிலும் வன்மம் வதகாக்கி நின்றது. இந்த அனயேகாக்கியேன்களின் னபச்சில் மயேங்கி, எவதனயேகாவது 
இழுத்துக்வககாண்டு ஓடிவிட்டகால் என்னகாவது என்ற இனம்புரியேகாத அச்சம் அவதன அப்படிப் 
னபசதவத்தது. அவனுதடயே தங்தக இப்படித்தகானன கண்டவனனகாடு ஓடிப்னபகாய், குடும்பத்துக்கு 
மகாறகாத அவமகானத்தத உண்டகாக்கி இருந்தகாள! அது இந்த ஜேன்மத்தில் மறக்கக்கூடியேதகா!

இவதளை இன்னறகாடு அடக்கி தவத்துவிட னவண்டும் என்று உறுதி வசய்துவககாண்டவதனப்னபகால், "நீ 
ஆதசப்பட்ட மகாதிரினயே, அதகான் பத்து ஆம்பதளைங்க பல்தல இளிச்சுக்கிட்டு ஒன் பின்னகானலனயே 
வந்தகாங்கனளை! பின்னன எதுக்கு என் முன்னகால பயேந்தவமகாதிரி நடிக்கினற?" என்று தகாக்கினகான். 
வதகாடர்ந்து,  "ஆரம்பத்தில இப்படித்தகான் தகதயேப் பிடிப்பகான், அப்புறம், புடதவத் ததலப்தபப் 
பிடிச்சு இழுத்து.. !" என்று அடுக்கிக்வககாண்னட னபகானகான்.

அவளுக்குப் பயேம் வந்தது -- தன்னமனலனயே.

குழப்பம் ஏற்பட்டது -- கணைவனது னபகாக்ககால்.

ஏன் இவர் அப்பகாமகாதிரி இல்தல?

அவளுதடயே தந்ததக்குப் பகாட்டுதகான் உயிர். முப்பது தமல் சுற்றுவட்டகாரத்தில் எங்கு சங்கீதக் கச்னசரி 
நடந்தகாலும் தப்பகாமல் னபகாய்க் னகட்டு, ரசித்துவிட்டு வருவகார். அருகிலிருக்கும் இடங்களுக்கு நகான்கு 
வயேதுக் குழந்ததயேகாக இருந்த மகதளையும் னதகாளமீது படுக்கதவத்து 'ஆட்டுக்குட்டி' தூக்கிப்னபகாவகார்.
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அதனகால்தகானன, "நகானும் பகாட்டு கத்துக்கனறம்பகா!" என்று அவள வககாஞ்சலகாகக் னகட்டனபகாது, அவதளை 
இதசயில் ஈடுபடுத்தினகார், "இன்வனகாருத்தர் வீட்டுக்குப் னபகாகப்னபகாற வபகாண்ணுக்கு எதுக்கு பகாட்டும், 
கூத்தும்?" என்று அம்மகா ஆட்னசபித்தததயும் வபகாருட்படுத்தகாது!
அப்னபகாது குழந்ததத்தனமகாக அம்மகானமல் ஆத்திரப்பட்னடகானம, தன் ஆதசக்கு முட்டுக்கட்தட 
னபகாடப்பகார்க்கிறகார்கனளை என்று!

இவளைது குற்றச்சகாட்தடக் கவனமகாகக் னகட்ட அம்மகா,  "இதுக்குத்தகான் நகான் அப்பனவ வசகான்னனன்!" 
என்று வநகாடித்தகாள. "என்னதகான் இருந்தகாலும், தகான் வதகாட்டுத் தகாலிகட்டின வபகாண்டகாட்டிதயே நகாலு 
ஆம்பதளைங்க வதகாட்டகா, சூடு வசகாரதணை இருக்கற எவன் சும்மகா இருப்பகான்?" என்று மகாப்பிளதளைக்கு 
வக்ககாலத்து வகாங்கினகாள.

ஏனதகா கீழ்த்தரமகான இச்தசயுடன் வதகாட்டுப் பகார்க்கவகா எல்லகாரும் தககுலுக்கினகார்கள? அவளைகால் 
அதத ஏற்க முடியேவில்தல. ஆனகால், யேகாரும் அறியேகாது, அவள கரத்ததப் பற்ற இருளில் 
ஒளிந்திருக்கவில்தல ஒரு கயேவன்? குழப்பம் அதிகரித்தது.

அப்பகாவகாவது தன் பக்கம் னபசுவகார் என்ற நம்பிக்தகயுடன், வபண் அவர்  முகத்ததப் பகார்த்தகாள. 
அவனரகா,  தகான் ஏனதகா தவறு வசய்துவிட்ட பகாவதனயில் குனிந்த ததலதயே நிமிர்த்தகாது அமர்ந்திருந்தகார்.

வவகுனநரம் அங்கு கனத்த  வமமௌனம் நிலவியேது.

சகாப்பிட ஆரம்பிக்தகயில், ஒரு கவளைம் னசகாற்தறக் தகயில் எடுத்தவர், "இப்படிவயேல்லகாம் 
கஷ்டப்படறதுக்கு, பகாடகாமனலனயே இருக்கலகாம்," என்றகார் ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன்.

"ஒனக்குப் பகாட்னட கத்துக் குடுத்திருக்க னவண்டகாம்!" என்று ஒத்துப் பகாடினகாள அம்மகா.

வபற்னறகார் இருவரும் ஒருனசரக் கூறியேதத அப்படினயே ஏற்பததத் தவிர னவறு வழி வதரியேவில்தல 
அவளுக்கு.

அப்னபகாது அவளுக்குப் புரியேவில்தல, இதச அவளுதடயே உயிர்மூச்சினலனயே கலந்திருந்தது என்பது. 

பகாட்டு கற்றுக்வககாளளை ஆரம்பித்து இரண்டு, மூன்று வருடங்களில் கீர்த்ததன பயில ஆரம்பித்தனபகாது, 
"உனக்கு நல்ல எதிர்ககாலம் இருக்கும்மகா!" என்று புல்லரித்துப்னபகாய் ஆசி கூறினகார் அவளுதடயே 
ஆசிரியேர்.

அவர் வசகாற்படி,  தினமும் விடியேற்ககாதல நகான்கு மணிக்கு எழுந்து, முந்ததயே நகாளிரவு தகாமிரக் 
குவதளையில் பிடித்து தவத்திருந்த நீதரக் குடித்து குரல் வதளிவகாக,  ஸ-ரி-க-ம-ப-த-நி-ஸ என்று சரளி 
வரிதசயில் வதகாடங்கி, ஜேண்தட வரிதச, அலங்ககாரம் முதலகான ஆரம்பப் பகாடங்களில் இருபது 
நிமிடங்களுக்குக் குதறயேகாமல் அககார சகாதகம் பண்ணிவிட்டு, ஆதி தகாளைம் அல்லது அட தகாளைத்தில் 
அதமந்த ஏதகாவது ஒரு வர்ணைத்தத மூன்று ககாலங்களில் பகாடி குரல் வளைத்ததப் வபருக்கிக்வககாளளை 
என்ன பகாடுபட்டிருப்பகாள!

அந்த நிசப்தமகான னவதளையில், தகான் மட்டும் விழித்துக்வககாண்டு அதிசயேமகாக ஏனதனதகா வசய்வது 
பயேமகாக இருக்க, ஒவ்வவகாரு மூச்சு எடுத்து விடும்னபகாதும், தன்வனதிரில் உளளை பிளதளையேகாருக்கு 
வகாசமிகுந்த மல்லிதக மலவரகான்றிதனச் சகாற்றுவதுனபகால் கற்பதன வசய்துவககாளளை, அதுனவ 
தியேகானமகாகி, மனத்திற்குப் வபரும் இதத்ததக் வககாடுக்கவில்தல?

கச்னசரி இருக்கும் நகாட்களில் னவறு விதமகான கட்டுப்பகாடு! இரண்டு நகாட்களுக்கு முன்னனர வமமௌன 
விரதம்தகான், பகாடும்னபகாது எங்ககாவது வதகாண்தட கரகரப்பகாக இருந்துவிடப் னபகாகிறனத என்று. 
எண்தணையில் வபகாரித்த எததயும் சகாப்பிட மகாட்டகாள. சுடுநீரில் ஒரு வசகாட்டு வநய்தயேக் கலந்து 
அடிக்கடி குடிப்பகாள, குரல் பிசிறில்லகாமல், இனிதமயேகாக இருக்க னவண்டுவமன்று. தினமும் இரவில் 
சுண்டக் ககாய்ச்சியே பகால் -- ஒரு ஸ்பூன் னதன் கலந்து.

"கச்னசரிக்கு னபகாறதுக்கு முன்னகால, வயிறு நிரம்ப சகாப்பிடகானத. நகான் ஒரு தடதவ அப்படிப்னபகாய், 
மூச்சுப்பிடிச்சுப் பகாட முடியேகாம  திணைறிட்னடன். அதுனவ, வயிறு ககாலியேகா இருந்தகாலும் கஷ்டம்தகான்! 
குரனல எழும்பகாது! கருமிளைகு, ஜீரகம், பனங்கல்கண்டு -- இததவயேல்லகாம் வபகாடிச்சுப்னபகாட்டு, வரண்டு 
னலகாட்டகா ஜேலத்ததக் ககாய்ச்சி, ஃபிளைகாஸ்கினல னமதடக்கு எடுத்துண்டு னபகாக மறந்துடகானத!"
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குருவின் பற்பல அறிவுதரகதளையும்  வதய்வ வகாக்ககாக ஏற்று, அப்படினயே கதடப்பிடித்துதகான் 
இவ்வளைவு தூரம் முன்னுக்கு வந்திருக்கிறகாள. அதுனவ வகாழ்க்தக முதறயேகாகிவிட்டிருந்தது. 
கணைவருக்குப் பிடிக்கவில்தல என்ற ஒனர ககாரணைத்துக்ககாக எல்லகாவற்தறயும் வதகாதலத்துவிட்டு நிற்பது 
வபரியே னவததனயேகாக இருந்தது.
'வவளியில்தகானன பகாடக்கூடகாது? சகாமிக்கு முன்னகால நகாலு பகாட்டு பகாடினகா என்ன!' என்று 
தன்தனத்தகானன சமகாதகானப்படுத்திக்வககாண்டு, ஒரு நகாள சந்தியேகா ககாலத்தில், குத்துவிளைக்கு ஏற்றிவிட்டுப்
பகாடத் வதகாடங்கினகாள. னபகாதியே பயிற்சி இல்லகாததகானலகா, மனம் ஒரு நிதலப்படகாததகானலகா, குரல் 
ஒத்துதழக்க மறுத்தது. 'பகாடப் பகாட ரகாகம், மூட மூட னரகாகம்!' என்று சும்மகாவகா வசகால்லி 
தவத்திருக்கிறகார்கள! துக்கமகாக இருந்தது.  

இவள குரல் னகட்டதுனம பூதஜே அதறக்குள எட்டிப் பகார்த்த கணைவன் கனனககாபத்துடன், 
"ஆரம்பிச்சுட்டியேகா?" என்று இதரந்தபடி   வவளிநடப்பு வசய்தனபகாது, பயேம் அதிகரித்தது. அவன் வீடு 
திரும்பகாமல், அப்படினயே எங்ககாவது னபகாய்விட்டகால்? 

சுருதிப்வபட்டிதயே 'கண்டகா முண்டகா' சகாமகான்களுடன், ஸ்னடகார் அதறயின் ஒரு மூதலயில் வககாண்டு 
தவத்தகாள. அடிக்கடி கண்ணில் பட்டகால்தகானன துயேரம்!

வசகால்லி தவத்தகாற்னபகால், மறுநகாள ஒருவர் அவதளைத் னதடி வந்தகார்.

"எங்க சபகாவினல மும்மூர்த்தி விழகா நடத்தனறகாம்மகா. நீங்க வந்து தியேகாகரகாஜேர், முத்துஸ்வகாமி தீக்ஷிதர், 
சியேகாமகா சகாஸ்திரி -- இவங்க பகாடின பகாட்தட ஒரு  மணி னநரம் பகாடணும். ஒங்களுக்கு நல்ல சிட்தச, 
பகாடகாந்திரம் எல்லகாம் இருக்கு. சின்ன வயேசு னவறயேகா! நல்லகா மூச்சுப்பிடிச்சுப் பகாடறீங்க. ஒங்க குரல்  
இருக்னக-- என்னத்ததச் வசகால்றது, னபகாங்க! னபகான ஜேன்மத்தில சுவகாமிக்குத் னதன் அபினஷகம் பண்ணி 
இருப்பீங்க!" அவர் புகழப் புகழ, அவளுக்குப் பயேம் வந்தது.

கச்னசரிக்குமுன் ஒருவர். முடிந்தவுடன் ஐம்பது னபரகா!

ஒரு வபரியே மூச்தச உளளுக்கிழுத்துக்வககாண்டு, "இப்னபகா வசமௌகரியேப்படகாதுங்க," என்று அந்த 
சமகாசகாரத்துக்கு ஒரு முடிவு கட்டினகாள.

வசமௌகரியேனமகா, இல்தலனயேகா, பகாடனவண்டியே அவசியேம் வந்தது.

இதசவழி தகான் வதய்வங்கதளை ஆரகாதிப்பததத் தடுத்த கணைவர்மீது னககாபங்வககாண்னட அவர்கள 
அவதரத் தன்னிடமிருந்து விலக்கி எடுத்துக்வககாண்டுவிட்டகார்கள என்று னதகான்றியேது அவளுக்கு. 
அவளுதடயே வபயேதரக்கூட அல்லவகா பழித்தகான்! 

"இது என்ன இப்படி ஒரு னபரு வவச்சிருக்ககாங்க ஒங்க வீட்டினல? ககாமவர்த்தனியேகாம் ககாமவர்த்தனி!"

பளளிக்கூடத்தில் அவள படித்தனபகாது, னதவி, மகாலகா, மனகஸ் என்று எல்லகாப் வபயேர்களிலும் மூன்று, 
நகான்குனபர் இருந்தகார்கள. ஆனகால், இவள வபயேர் மட்டும் யேகாரும் னகளவிப்படகாததகாக இருந்தது. 
இப்னபகாது கணைவனும் அததப்பற்றிக் னகட்கிறகார்!  உற்சகாகமகாக, "அது ஒரு ரகாகத்னதகாட னபருங்க! 
பந்துவரகாளின்னுகூட வசகால்வகாங்கனளை!" என்றகாள.

'ககாமவர்த்தனி ரகாகம் இருக்னக, இது ஆயிரத்து இருநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னனனயே இருந்திருக்கு, 
'ரகாமக்ரியே'ங்கிற னபரில.  தகாய் ரகாகமகானதகால, ஏழு ஸ்வரங்களும் இதில இருக்கு! கச்னசரி ஆரம்பத்தில 
பகாடினகா, கச்னசரி கதளை கட்டும்'. என்னறகா தந்தத தன்னிடம் கூறியேதத அட்சரம் பிசககாது கணைவரிடம் 
வதரிவித்தகாள. ஆனகால் அவளுதடயே வபருதமயில் பங்குவககாளளும் மனநிதலயில் அவன் 
இருக்கவில்தல.

"ஒன்னனகாட புத்திசகாலித்தனத்தத எங்கிட்டனயே ககாட்டறியேகா! நீ ககாமத்தில எப்படிங்கறது என் 
ஒருத்தனுக்கு மட்டும் வதரிஞ்சகாப்னபகாதும்," என்று அவன் விககாரமகாகச் சிரித்தனபகாது அவளுக்கு 
உடவலல்லகாம் பற்றி எரிவது னபகாலிருந்தது.

பதிதனந்து வயேதகாக இருந்தனபகாது, "ககாமம்னகா என்ன அர்த்தம்பகா?" என்று னகட்டதற்கு, "ககாமம்னகா 
ஆதச. அது எந்த ஆதசயேகா இருந்தகாலும் சரி. ஆனகா,  ஆண்-வபண் உடல் கவர்ச்சிக்கு மட்டும்னு 
பயேன்படுத்தி, அததக் வகட்ட  வகார்த்ததமகாதிரி ஆக்கிட்டகாங்க இந்தக் கதத,  கிதத எல்லகாம் 
எழுதறவங்க!" என்று வசகான்னகார்.  குரல் அடித்வதகாண்தடயிலிருந்து வர, அவரது முகம் இறுகி இருந்தது.
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அவளுக்கும் னககாபம் வந்தது -- தன்னுதடயே அழககான வபயேதர அசிங்கப்படுத்தியேவர்களனமல். 

வகாழ்க்தகனயே அலங்னககாலமகாக ஆகி விட்டனபகாதும் விததவக்னககாலம் பூணைகாது, எப்னபகாதும்னபகால 
அலங்கரித்துக்வககாண்டு, மீண்டும் கச்னசரி வசய்யேப்னபகானகாள ககாமவர்த்தனி.  தன்தன மறந்து 
பகாடும்னபகாது, அந்தந்த பகாடல்களின் வபகாருளைகான வதய்வங்கனளை தனக்குள ஐக்கியேமகாகிப் 
பகாடுவதுனபகால் நிதறவகாக இருந்தது. கூடுமகானவதர, 'நகான் ஒங்க ரசிகன்' என்று வசகால்லிக்வககாண்டு 
அருகில் வந்து, வதகாட்டுத் வதகாட்டுப் னபசியேவர்கதளைத் தவிர்த்தகாள.  

"வணைக்கங்க! எனக்கு ஒங்க பகாட்டு வரகாம்பப் பிடிக்கும். அதுவும் இன்னிக்கு கரஹேரப்ரியேகாவில 
'சக்கனிரகாஜே' பகாடினீங்கனளை! ஆககா! 'ரகாஜே பகாட்தட இருக்கும்னபகாது, குறுக்குச் சந்தினல னபகாவகாங்களைகா?' -- 
இது பல்லவி. அனுபல்லவியினல.. 'பகால் இருக்தகயில், யேகாரகாவது மதுதவ நகாடிப் னபகாவகாங்களைகா?' 
அப்படின்னு தியேகாகரகாஜேர் னகக்கறகாரு. அற்புதங்க! என்தனனயே மறந்துட்னடன். விட்டிருந்தகா, வரககார்ட் 
பண்ணி, தினமும் னகட்டு ரசிச்சிருப்னபன்!"

வழக்கமகான ரசிகர் கும்பலில் அந்த இதளைஞன் வித்தியேகாசமகாக இருந்தகான். அவள வயேதுதகான் இருக்கும் 
அவனுக்கும்.

பக்கத்திலிருப்பவரிடம், 'இது என்ன ரகாகம்?' என்று விசகாரித்துத் வதரிந்துவககாண்டுவிட்டு, ஒரு 
பகாட்டுக்கும், இன்வனகான்றுக்கும் இதடனயே கிதடத்த அவககாசத்தில், 'ககாம்னபகாதி என்னமகா இருந்திச்சு!' 
என்று முன்னகாலிருப்பவரிடம் அளைக்கும் சிலரின் பிரதிநிதி இல்தல இவன். விஷயேம் புரிந்து 
னபசுகிறகான். 

அவள ஒருவித சுவகாரசியேத்துடன் அவதனப் பகார்த்தகாள. "பகாடுவீங்களைகா?" என்று விசகாரித்தகாள.

"அதுக்வகல்லகாம் குடுத்து வவச்சிருக்கணுங்க. நகான் வவறும் பகாத்ரூம் பகாடகன்தகான்". அவன் 
உண்தமயேகான வருத்தத்துடன் னபசுவதகாகத்தகான் னதகான்றியேது. "ஒங்கதளைமகாதிரி யேகாரகாவது  தகாளைமும், 
சுருதியும்  இதழயே, அர்த்தம் புரிஞ்சு, பகாவத்னதகாட பகாடினகா ரசிப்னபன்!"

அடுத்தடுத்து அவளுதடயே கச்னசரி எங்கு நடந்தகாலும், முரளியும் தப்பகாமல் வந்து னகட்டு, அக்குனவறு, 
ஆணினவறகாகப் பிரித்து விமரிசனம் வசய்யே ஆரம்பித்தனபகாது, 'இப்படி நமக்குப் பிடித்ததத 
இன்வனகாருவர் புரிந்துவககாண்டு னபசினகால், மனசுக்கு எவ்வளைவு ரம்மியேமகாக இருக்கிறது!' என்று 
எண்ணை ஆரம்பித்தகாள.

'நமக்கு வகாய்த்தவர் ஏன் இப்படி இல்லகாமல் னபகானகார்?' என்ற ஏக்கம் ககாலங்கடந்து எழுந்தது.

'எத்ததன நகாதளைக்கும்மகா நீ இப்படி தனியேகானவ இருப்னப? எங்களுக்கு அப்புறம் ஒனக்குத் துதணை 
னவண்டகாமகா?' தந்தத அடிக்கடி அவள மறுமணைம் வசய்துவககாளளைனவண்டியே அவசியேத்ததப்பற்றி 
நகாசூக்ககாகக் னகட்டது நிதனவில் எழுந்து கிளைர்ச்சிதயே உண்டுபண்ணியேது..

இந்த முரளிதயேக் கல்யேகாணைம் வசய்துவககாண்டகால் என்ன? இருவருக்கும் இதடனயே பகாலமகாகப் பகாட்டு 
இருக்கும், என்வறன்றும்.

ரகாகங்களின் அழதகயும், பகாடல்களின் அர்த்தங்கதளையும், அதவகதளை இயேற்றியேவர்களின் பக்திதயேயும் 
ஒத்த மனத்னதகாடு அதசனபகாடமுடிவது வபரும்பகாக்கியேம் என்று னதகான்றியேது. பரவசத்துடன் கண்தணை 
மூடிக்வககாண்டகாள. முரளியினுதடயே வபண்தம கலந்த முகச்சகாயேனலகா, ஆஜேகானுபகாகுவகான னதகாற்றனமகா 
அதில் பிரதகானமகாகத் வதரியேவில்தல.

அவளுதடயே எண்ணைங்கள அவன் மனத்திலும் எதிவரகாலித்து இருக்கனவண்டும்.  அடுத்துவந்த 
சந்திப்பில்,  "எனக்கு ஒங்ககிட்ட பிடிச்சது ஒங்க பகாட்டு மட்டும் இல்லீங்க!" என்று அவசர அவசரமகாகச் 
வசகால்லிவிட்டு, 'னககாபித்துக்வககாண்டுவிட்டகானளைகா!' என்ற பததப்புடன் அவள முகத்ததப் பகார்த்தகான் 
முரளி.

அவள மூச்தச இழுத்துப் பிடித்துக்வககாண்டகாள.

"ஒங்க குரல், சங்கீத ஞகானம், அடக்கம், பக்தி எல்லகானம பிடிச்சிருக்கு. ஒங்கதளைமகாதிரி ஒரு 
வபகாண்ணுதகான் என்னனகாட மதனவியேகா வரணும்னு எனக்கு ஆதச!" என்றகான்.
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"என்தன மகாதிரியேகா, இல்னல நகானனவகா?" என்று னகட்டகாள ககாமவர்த்தனி. வபகாங்கிவயேழுந்த 
உணைர்ச்சிகதளை அடக்க முயேற்சித்ததில், குரல் பிசிறடித்தது.
அவன் பூரிப்புடன் சிரித்தகான். "நீங்க எப்படி எடுத்துக்குவீங்கனளைகான்னுதகான் சுத்தி வதளைச்சுப் 
னபசினனன்!"

"நகான் பகாடுனவன்கிறது மட்டும்தகான் ஒங்களுக்குத் வதரியும். மத்த விஷயேவமல்லகாம்..!"

"னததவ இல்லீங்க!" வன்தமயேகாக மறுத்தகான் முரளி. "இப்ப ஒங்க குரதலக் னகக்கறதுக்ககாக நகாப்பது, 
அம்பது தமல் வனரன். ரகாத்திரி பகலகா, எப்னபகா னவணுமகானகாலும் அததக் னகட்டுக்கிட்னட 
இருக்கலகாம்னு ஒரு நிதல வருமகானகா.., வகாழ்க்தகயில னவற என்ன சுகம் னவணும், வசகால்லுங்க!"

அவளுக்கு அழுதக வந்தது. இவ்வளைவு மனம்திறந்து னபசுகிறகானன! தனக்குக் வககாடுத்து 
தவக்கவில்தலனயேகா!

"என்னனகாட பூதவயும், வபகாட்தடயும் பகார்த்து நீங்க ஏனதகா தப்பகா நிதனச்சுட்டீங்க.  நகான் விததவன்னு 
வதரிஞ்சகா, நகாலுனபரு சுத்திச் சுத்தி வருவகாங்கன்னு பயேந்து, நகான் னபகாடற னவஷம் இது".

அவன் திதகப்பிலிருந்து மீளுமுன் அவள அப்பகால் அகன்றகாள. கச்னசரியில் சிறப்பகாகப் 
பகாடிவிட்னடகாவமன்ற பூரிப்பு இருந்த இடம் வதரியேகாது மதறயே, அவள மனம் கனத்திருந்தது.   

ஆனகால், அடுத்த கச்னசரிக்கும் முரளி வந்தகான்.

அவதளைப் பகார்த்துச் சிரித்தகான்.

"ஒங்களுக்கு நல்ல துதணையேகா இருப்னபன்னு நம்பனறன்," என்றகான். வகாழ்க்தகத்துதணையேகாக ஆனகான்.

அடுத்தடுத்து வந்த கச்னசரிகள முடிந்ததுனம அவளுதடயே இடுப்தபச்சுற்றித் தன் கரத்தத 
வதளைத்துக்வககாண்டு, உரிதமயேகாக முரளி நடந்தது எந்த ஆதணையும் மிரளைதவக்கப் னபகாதுமகானதகாக 
இருந்தது.

அததயும் மீறி, "இன்னிக்கு ஒங்க பகாட்டு அற்புதங்க, ககாமவர்த்தனி அம்மகா. ஷண்முகப்ரியேகாவினல, 
"சரவணைபவ எனும் திருமந்திரம்ததன"ன்னு பகாபநகாசம் சிவனனகாட உருப்படி ஒண்ணு பகாடினீங்கனளை, 
அப்படினயே முருகன் சந்நிதிதயேனயே கண்ணு முன்னகால வககாண்டு வந்துட்டீங்க!" என்று ஒரு முதியேவர் 
பகாரகாட்டியேனபகாது, அவள முகவமல்லகாம் விகசித்துப்னபகாயிற்று. தகான் எதத எண்ணிப் பகாடுகினறகானமகா, 
அது னகட்பவதரயும் னபகாய் அதடவது என்ன பகாக்கியேம்!

ஆனகால், வீடு திரும்பியேதும், சகாப்பிட்டபடினயே,  அவள பகாடியே ஒவ்வவகாரு ரகாகத்ததயும், பகாட்தடயும் 
விரிவகாக விமர்சித்து, விதளையேகாட்டகாக மதிப்வபண்களும் னபகாடும் வழக்கத்ததக் வககாண்டிருந்த முரளி 
அன்று எதுவும் னபசகாது,  னநரகாகப் படுக்கப்னபகானனபகாது  குழப்பம்தகான் எழுந்தது.

"ஒடம்புக்கு முடியேலியேகா?" வநற்றியில் தவக்கப்பட்ட அவளைது தகதயே முரட்டுத்தனமகாக விலக்கினகான் 
கணைவன். படுக்தகயில் எழுந்து உட்ககார்ந்து, அவதளை முதறத்தகான். "நீ இனினம எந்தக் கச்னசரியும் 
ஒத்துக்க னவணைகாம்!"

யேகானரகா வமன்னிதயேப் பிடிப்பதுனபகால் இருந்தது அவளுக்கு. "ஏங்க? முந்திவயேல்லகாம் நீங்க..?" என்று 
குழறினகாள.

"அது அப்னபகா. மத்தவங்க ஒன் கிட்ட, கிட்ட வந்து சிரிச்சுப் னபசறது எனக்குப் பிடிக்கல!" மதறந்த 
கணைவனன னவறு உருவத்தில் வந்து மிரட்டியேதுனபகால் இருந்தது.

ஒருமுதற இதசதயேப் பறிவககாடுத்துவிட்டு, தனது ஆத்மகாவின் நகாதத்ததத் வதகாதலத்து நின்ற னவததன 
னபகாதகாதகா? அந்தக் வககாடுதமயுடன் ஒப்பிட்டுப் பகார்க்தகயில், பூதவயும், வபகாட்தடயும் 
வதகாதலத்ததுகூடப் வபரிதகாகத் னதகான்றவில்தலனயே! 
ககாமவர்த்தனி அதிநிதகானமகாகத் ததலதயே நிமிர்த்தினகாள. அவனுதடயே கண்கதளை உற்றுப் பகார்த்தகாள.  
"ஒங்களுக்கும், என்னனகாட இதசக்கும் ஒரு னபகாட்டி வவச்சகா, நகான் பகாட்தடத்தகான் னதர்ந்வதடுப்னபன். 
இனினம இந்தப் னபச்சு னவணைகாம்!" வதளிவகான குரலில் அவளுதடயே பதில் ஒலித்தது.
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இப்னபகாவதல்லகாம் தனியேகாகனவ கச்னசரிகளுக்குப் னபகாய்வருகிறகாள ககாமவர்த்தனி.

யேகாரகாவது வதரிந்தவர்கள, "அவர் எங்னக, கண்ணினலனயே படறதில்லினயே?" என்று  விஷமத்தனமகாகனவகா, 
வகாய் உபசகாரமகாகனவகா விசகாரித்தகால், "வீட்டில பிளதளைங்கதளைப் பகாத்துக்க ஆள னவண்டகாமகா!" என்று 
அசட்டுச் சிரிப்புடன் சமகாளிக்கிறகாள.

தகான் நிதனத்ததில் உறுதியேகாக இருந்து சகாதித்துவிட்டதில் அவளுக்கு நிதறவு ஏற்படவில்தல. மகாறகாக, 
னவததனதகான் எழுகிறது, ஒரு நல்ல ரசிகதன இழந்ததற்ககாக.
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3. எப்படினயேகா னபகாங்க!

தகாம் வபற்ற வசல்வங்களுக்கு இவ்வுலகில் இடம்வபற உயிர் வககாடுத்தனத வபரியே ககாரியேம் என்ற 
இறுமகாப்பில், `எப்படினயேகா னபகாங்க!’ என்று `தண்ணி வதளித்து’ விட்டிருந்தகார் முத்துசகாமி.
மூத்தவன் வீடு வீடகாக தபக்கில் பீட்சகா வககாண்டு வககாடுக்கும் உத்தினயேகாகத்தில் அமர்ந்திருந்தகான். 
இதுவதரக்கும் நம்மிடம் பணைங்ககாசு னகட்ககாது, சிகவரட் உளபட அவன்பகாட்தடப் பகார்த்துக் 
வககாளகிறகானன என்ற திருப்தி அவருக்கு. 

நிதறயேப் படித்திருக்கக்கூடகானதகா என்று தகாய்தகான் ஆதங்கப்பட்டகாள. அதனகானலனயே அவருக்கு 
தன்தனப்னபகால் இல்லகாது, பிளதளைகதளைப்பற்றியே கனவுகதளையும், கவதலகதளையும் சுமந்திருந்த 
அன்னத்ததக் கண்டகால் ஏளைனம்.

“ரமகாதவப் பகாத்தகா எனக்வகன்னனவகா கவதலயேகா இருக்குங்க. இருக்கிற எடம் வதரியேகாம, 
பகாடபுத்தகங்கதளைப் படிச்சுக்கிட்டிருந்த வபகாண்ணைகா இது! இப்னபகா பகாட்டுங்கிற னபரில ஏனதனதகா 
கூச்சதலக் னகட்டுக்கிட்டு இருக்ககா. எது னகட்டகாலும் ஒரு அசட்டுச்சிரிப்பு!”

ஒரு சிறியே டின் பியேதரக் தகயில் பிடித்தபடி, அந்த கல்யேகாணைமகான நடிதகக்கும், 
இயேக்குனருக்குமிதடனயே இருந்த ரகசியே உறதவப்பற்றி சுவகாரசியேமகாகப் படித்துக்வககாண்டிருக்தகயில், 
`இவள எங்னக வந்தகாள!’ என்ற எரிச்சல்தகான் எழுந்தது முத்துசகாமிக்கு.

“இந்தக் ககாலத்தினல இப்படி நடந்துக்கிறதுதகான் ஃனபஷன்! டி.வியில பகாரு, எப்படி எடுத்ததுக்வகல்லகாம்
சிரிக்கறகாங்கன்னு! நீ ஒரு படிக்ககாத முட்டகாள! ஒனக்கு எங்னக இவதல்லகாம் புரியேப்னபகாகுது!” என்றவர், 
“என்தனமகாதிரி இருக்கக் கத்துக்க.` எப்படினயேகா னபகாங்க,’ன்னு விட்டுட்டு நிம்மதியேகா இருப்பியேகா!” 
என்று அறிவுதர கூறிவிட்டு, மீண்டும் ஞகாயிறு பதிப்பில் முகத்ததப் பதித்துக்வககாண்டகார்

எப்பகாடு பட்டகாவது தந்ததயின் அன்தபயும், ஆதரதவயும் வபற னவண்டும் என்று முதனப்புடன் 
படித்தகாள ரமகா. ஆனகால், “சதமக்கக் கத்துக்குடு, னபகாதும். வபகாம்பதளைப் பிளதளைக்கு படிப்பு எதுக்கு?” 
என்று அவளுதடயே படிப்புக்கு அதரகுதறயேகாக முற்றுப்புளளி தவக்க எண்ணினகார் முத்துசகாமி.

அதிசயேமகாக, அன்னம் வகாதகாடினகாள. “இப்பத்தகான் பதினஞ்சு வயேசகாகுது இவளுக்கு. ஸ்கூலுக்குச் 
சம்பளைம் கிதடயேகாது. புஸ்தகமும் இலவசமகா குடுத்துடறகாங்க. அவ படிச்சகா, ஒங்களுக்கு என்ன 
நஷ்டமகாகுது?”

ஒரு கணைம் அயேர்ந்தகார் முத்துசகாமி. தன்தன எதிர்த்து னகவலம் ஒரு வபண், அதுவும் தனக்கு அடங்கி 
இருக்கனவண்டியே மதனவினயே, னபசுவதகாவது!  அவளிடம் னநரிதடயேகாகப் னபசினகால் அவளுக்கு மதிப்பு
வககாடுத்ததுனபகால் ஆகிவிடுவமன்று, “ரமகா! ஒங்கம்மகானவகாட னபத்ததலக் னகட்டியேகா? என்னனமகா, நீ 
வபரியே ஆபீசரகாகிடுனவன்னு நம்பிக்கிட்டிருக்ககா. அததயும்தகான் பகாத்துடுனவகானம!” என்றுவிட்டு, 
வபரிதகாகச் சிரித்தகார். சற்று ஆசுவகாசமகாக இருந்தது. வழக்கம்னபகால், “எப்படினயேகா னபகாங்க!” என்று அந்த 
விஷயேத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புளளி தவத்தகார்.

ரமகாவுக்கு அவமகானமகாக இருந்தது. தன் புத்திசகாலித்தனத்துக்குச் சவகால் விடுகிறகார் அப்பகா! 
அம்மகாவின்னமல் னககாபம்கூட எழுந்தது. நகான் எப்படினயேகா வதகாதலகினறன். எதற்கு எனக்கு வக்ககாலத்து 
வகாங்க னவண்டுமகாம்?

இத்ததன ஆண்டுகளைகாக வபற்னறகாருக்கு அடங்கியே வபண்ணைகாய், படிப்பில் வகட்டிககாரியேகாய், 
ஒழுக்கத்தின் சிகரமகாக இருந்து என்ன கண்னடகாம்! அப்பகானவகா, தகான் முன்னுக்கு வந்தகால் 
வபருதமப்படப் னபகாவதுமில்தல, வகட்டழிந்தகால் கவதலயும் படமகாட்டகார்!

எட்டகாவது படிவ வபரியே பரீட்தசயில்,  எட்டு பகாடங்களில் ஏழு `ஏ’ வகாங்கியிருக்கிறகாள. அது 
னபகாதகாவதன்று, `இன்னும் உதழத்துப் படி,’ என்று விரட்டும் ஆசிரிதயேகள!

மனலசியேகாவில், முந்தியே வருடமும், எதிர்வரும் வருடமும்தகான் நகாடுதழுவியே நிதலயில் 
பரீட்தசயேகாதலகால், நகான்ககாவது படிவமகான `ஹேனிமூன் வருடத்தில்’ கிதடக்கும் சுதந்திரத்தத 
முழுதமயேகாக அனுபவித்துவிட னவண்டும் என்பதுனபகால் நடந்துவககாண்டகார்கள பதினகாறு வயேதகான 
மகாணைவ மகாணைவிகள.
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அவர்களுடன் முதன்முதறயேகாகச் னசர்ந்துவககாண்ட ரமகாவிற்கும் புதியே அனுபவங்களும், பழக்கங்களும் 
ஏற்பட்டன.

தன்தனவயேகாத்த பிறருடன் னசர்ந்து ஊர்சுற்றும்னபகாதுதகான் எவ்வளைவு உற்சகாகமகாக இருக்கிறது!  இது 
வதரியேகாமல், புத்தகங்களில் முகத்ததப் பதித்துக்வககாண்டிருந்னதகானம, இவ்வளைவு நகாளும்!

ஒன்றதர மணிக்கு ககாதலப் பளளிக்கூடம் முடிந்துவிட, மத்தியேகான னவதளைகளில் சிகவரட் பிடித்தபடி 
னபரங்ககாடிகளில்  சுற்றும்னபகாது, உலதகனயே வவன்றுவிட்டது னபகான்ற வபருமிதம் உண்டகாயிற்று. 
மனசகாட்சி சிறிது குத்த, `அண்ணைகா மட்டும் சிகவரட் பிடிக்கிறகானன! ஆண்களுக்கு ஒரு சட்டம், 
வபண்களுக்கு ஒரு சட்டமகா!’ என்று சமகாதகானப்படுத்திக்வககாண்டகாள.

தனியேகாகனவ னபகாகும் ததரியேம் வந்தது. அப்னபகாது கிதடத்த நண்பன் அவன்.

“ஸ்கூல் னபகாரிங்! வீடு -- அததவிட னபகாரிங்! வபரியே ததலவலி!” என்று வசகால்லிச் சிரித்த குமகார் 
அவதளைப்னபகாலனவ நகாட்கதளை ஜேகாலியேகாக கழிப்பவன். அதனகானலனயே அவதன அவளுக்குப் 
பிடித்துப்னபகாயிற்று. சற்னற வபரியேவன். அதனகால் என்ன! அனுபவசகாலி!

“ஏன்? ஒங்கப்பகா எப்பவும் ஒன்தன ஏசுவகாரகா, குமகாரு?” என்று அப்பகாவித்தனமகாகக் னகட்டகாள.

“அவருக்கு நகான் ஒருத்தன் இருக்கிறனத வதரியேகாது. எனக்கு அம்மகா இல்னல. சின்னம்மகாதகான். அது 
ஓயேகாம விரட்டும்!” என்று அவன் மனந்திறந்து னபசினனபகாது, அவன்பகால் பரிதகாபனமகா, அன்னபகா, 
எதுனவகா ஒன்று ஏற்பட்டது.

தன் பங்குக்கு, “எங்கம்மகா நல்லவங்க. ஆனகா, படிச்சகாதகான் முன்னுக்கு வரமுடியும்னு வசகால்லிச் 
வசகால்லினயே னபகாரடிப்பகாங்க!” என்று சிரித்தனபகாது, ரமகா அவனுடன் வநருக்கமகாக உணைர்ந்தகாள. 

“ரமகா! எத்ததன நகாளதகான் இந்த சிகவரட்தடனயே தகயில பிடிச்சுகிட்டு இருப்னப? வகானயேன்!” என்று 
அவன் அதழத்தனபகாது, `இன்னும் புதியே அனுபவங்கள!’ என்று பூரிப்பு ஏற்பட்டது.

மூன்னற மகாதங்கள! உடல் இதளைத்தது. உலகனம இன்பமயேமகாகத் வதரிந்தது. யேகாதரப் பகார்த்தகாலும் 
சிரிப்பு வபகாங்கியேது. அவ்வப்னபகாது தகககால்களில் நடுக்கம். எதிலும் மனம் நிதலக்கவில்தல.

`இப்படினயே னபகானகால், அடுத்த வருடம் பரீட்தச எழுத முடியுமகா?’ என்று எப்னபகாதகாவது சந்னதகம் எழ, 
அதத அடக்க குமகாதரத் னதடிப்னபகானகாள.

“இனதகா பகாரு, ரமகா. உனக்கு ஃப்ரீயேகானவ டகாடகா (னபகாதத மருந்து) குடுக்க எனக்குக் கட்டுப்படி ஆககாது. 
நகானும் ககாசு குடுத்து வகாங்கித்தகானன, மத்தவங்களுக்கு சப்தளை பண்ணைனறன்!” என்று கறகாரகாகச் 
வசகான்னவன், அவள பயேந்துவிட்டததப் பகார்த்து உளளூர மகிழ்ச்சி அதடந்தகான். “ஒண்ணு வசகால்னறன், 
னகளு. நிதறயே பணைம் பகாக்கலகாம்!”

அவன் வசகான்ன வழிதயேக் னகட்டு ரமகா அதிர்ந்தகாள.

“னயேகாசிக்ககானத. நீ என் ஃப்வரண்டு. அதகான் ஒனக்கு ஒரு நல்ல வழிதயேக் ககாட்டனறன்!” குமகார் 
விவரமகாகச் வசகான்னனபகாது, முதன்முதறயேகாக அவன்னமல் அவநம்பிக்தக பிறந்தது ரமகாவுக்கு.

“இன்னிக்கு னவணைகாம். எனக்கு நிதறயே னஹேகாம் ஒர்க் இருக்கு,” என்று சமகாளிக்கப்பகார்த்தகாள.

“அட! னஹேகாம் ஒர்க் எல்லகாம் வசய்வியேகா நீ! என்தனமகாதிரி ஸ்கூலுக்குப் னபகாறததனயே 
நிப்பகாட்டிட்னடன்னு நிதனச்னசனன!” என்று அவன் வபரிதகாகச் சிரித்தனபகாது, அப்பகாதவனயே 
பகார்ப்பதுனபகால் இருந்தது ரமகாவுக்கு.

இவனுதடயே சகவகாசம் தன்தன எங்னக வககாண்டுனபகாய் விடுனமகா! ஒவ்வவகாரு தீயே பழக்கமகாகப் பழக்கி 
தவத்துவிட்டு, `நகானகா ஒன்தன வற்புறுத்தினனன்?’ என்று கழன்றுவககாளவகானனகா?

SUGAR DADDY என்கிற ஏற்பகாட்டின்படி, எவரகாவது பணைக்ககாரருக்கு `கம்வபனி’ வககாடுக்க னவண்டுமகாம். 
னசர்ந்து சகாப்பிடுவதுடன் நின்றுவிடுமகா? அவள நம்பத் தயேகாரில்தல.
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அவ்வளைவு கலக்கத்திலும் ரமகாவுக்குத் தனது எதிர்ககாலம் நிழலகாகத் வதரிந்தது: ஏழு `ஏ’ வகாங்கியேவள 
நகான்! இப்னபகாது என் படிப்பு நின்றுனபகானகால், என்தனப்னபகாலனவ உதவகாக்கதர ஒருவதன மணைந்து, 
அவனிடனமகா, இல்தல, தன்னிச்தசக்குப் பயேன்படுத்திக்வககாண்ட `சர்க்கதரத் தந்தத’யிடனமகா  
ஏச்சுப்னபச்சும், அடி, உததயும் வகாங்கி..!

உண்தம புரியே, உடல் நடுங்கியேது.

“நகான் னபகானறன்!” என்று விடுவிவடன்று நடந்தகாள.

குமகார் அலட்சியேமகாக னதகாளகதளைக் குலுக்கிக்வககாண்டகான். எங்னக னபகாய்விடப்னபகாகிறகாள! 
மூக்வககாழுக, உடல் நடுங்க, தகாங்கமுடியேகாமல் னபகானகால், தகானன நகாதளைக்கு வருவகாள!

‘எனக்கு வகாய்க்கப்னபகாறவனும், `படிக்ககாத முட்டகாள’னு வகாய்க்கு வகாய் என்தன ஏச இடம் 
வககாடுக்கமகாட்னடன்!’ என்று ரமகா உறுதி எடுத்துக்வககாண்டது அவனுக்குத் வதரியே நியேகாயேமில்தல.
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4. என்தனக் தகவிடு!

“நல்லகா னயேகாசிச்சுப் பகாத்தியேகா, சியேகாமளைகா?” தந்ததயின் குரலில் கவதல மிகுந்திருந்தது. மூன்று 
வருடங்கனளைகா, இல்தல ஐந்து வருடங்கனளைகா னசர்ந்து வகாழ்வதற்ககா கல்யேகாணைம்? ஆயிரங்ககாலத்துப் பயிர் 
என்பகார்கனளை!

வபற்ற ஒனர வபண்ணுக்குத் தன் முயேற்சியேகால் ஒரு கணைவதனத் னதடித்தர முடியேவில்தலனயே என்ற 
அவருதடயே நீண்டககால னவததன இன்னும் மிகுந்தது. “சதீஷ் ககாண்ட்ரகாக்டினல வந்தவன்! அது 
முடிஞ்சதும் வந்த ஊருக்னக திரும்பிப் னபகாயிடணுனமம்மகா!”

கட்டிட னவதல வசய்துவககாண்டிருந்தனபகாது, ஒரு விபத்தகால் முதுகில் பலத்த அடிபட, சில ஆயிரம் 
நஷ்ட ஈடு வபற்று, வீட்டினலனயே நிரந்தரமகாக இருக்க னவண்டியே நிதல தனக்கு ஏன் வந்தது என்று 
மீண்டும் மீண்டும் குதமவததத் தவிர, உருப்படியேகாக என்ன வசய்யே முடிந்தது தன்னகால்? எட்டு 
வகுப்புடன் படிப்தப நிறுத்திக்வககாண்ட சியேகாமளைகா வதகாழிற்சகாதலயில் னவதல வசய்வதகால்தகான் 
குடும்பனம ஓடுகிறது. இந்த நிதலயில் னபச தனக்கு என்ன அருகதத?

“சதீஷ் தகானனதகான், `நகாம்ப வரண்டுனபரும் கல்யேகாணைம் பண்ணிக்கிட்டகா என்ன?’ன்னு னகட்டகாருப்பகா,” 
அவருதடயே அனுமதிதயே னவண்டி நின்ற மகதளைப் பகார்த்து வமல்லச் சிரித்தகார் சுப்தபயேகா.

“ஒனக்குச் சரின்னு பட்டகா, சரிதகான்!”

சதீஷ் அவர்கள வீட்டுக்கு வந்தனபகானத இப்படி ஓர் எண்ணைம் அவனுக்குள இருக்கும் என்று அவர் 
பயேந்திருந்தது நிஜேமகாகப் னபகாயிற்னற!

பங்களைகா னதஷிகளுக்னக உரியே கவர்ச்சியேகான கண்களும், நீண்ட மூக்கும் எவதரயும் கவர்ந்துவிடும். 
அத்துடன், அவனுதடயே கடுதமயேகான உதழப்பும், னசமிக்கும் திறனும்!  இததவிட அருதமயேகான 
துதணை சியேகாமளைகாவுக்குக் கிதடக்க முடியேகாது என்பவதன்னனவகா உண்தம என்று ஒரு சிறுகசப்புடன் 
ஒத்துக்வககாண்டகார் சுப்தபயேகா.

ஆனகால், இருவருக்குமிதடயே ஒரு வபரியே வித்தியேகாசம் இருந்தனத! இருபத்வதட்டு வயேது இதளைஞன் 
சதீஷ். சியேகாமளைகானவகா இருபத்வதட்டு வயேதகாகியும், பல வரன்கள வபண்பகார்க்க வந்துவிட்டு, `வபண் 
கறுப்பு!’ என்று தட்டிக்கழிக்கப் பகார்த்து, பின் சற்று இறங்கிவந்து, `எவ்வளைவு பவுன் நதக னபகாடுவீங்க?’ 
என்று வபரியேமனது பண்ணி னபரம் னபசிவிட்டு, `வியேகாபகாரம்’ படியேகாததகால் ஒதுங்கிப் னபகானதன் 
பலனகாக, உளளுக்குளனளைனயே மறுகிக்வககாண்டிருப்பவள.

பிறர் அவதளை நிரகாகரித்துவிட்டுப் னபகாகும் ஒவ்வவகாரு முதறயும், தன் ஏமகாற்றத்தத 
மதறத்துக்வககாண்டு, `வயேசகான ககாலத்தினல ஒங்களுக்குத் துதணையேகாதகான் இருந்துட்டுப் 
னபகானறனனப்பகா!’ என்று சமகாதகானப்படுத்துவகாள சியேகாமளைகா. `இவ்வளைவு னபசிட்டு, கட்டிக்கிட்டதும், 
குடிப்பகான். அடிப்பகான். நகான் சம்பகாதிக்கிறததயும் பிடுங்கிப்பகான். அதகான் அன்னகாடம் பகாக்கனறனன 
அந்தக் கண்ரகாவிதயே! மூஞ்சிவயேல்லகாம் ரத்தக்ககாயேமகா வர்றகாளுங்க ஒவ்வவகாருத்தியும்! நகான் சுதந்தரமகா 
இருந்துட்டுப்னபகானறனன!’

வவளியில் வீறகாப்பகாகப் னபசினகாலும், பதழயே னதகாழிகதளை அவர்கள பிளதளைகுட்டிகளுடன் 
பகார்க்கும்னபகாது, அவள மனம் வபகாருமத்தகான் வசய்தது.

இப்னபகாது அவதளையும் ஒருவன் மணைக்க விரும்பி, னவண்டுகிறகான்! வபருதமயேகாக உணைர்ந்தகாள.

“அப்பகா! கல்யேகாணைத்துக்கு அப்புறம் அவரும் நம்பகூட இங்கதகான் வந்து தங்கப்னபகாறகாரு. 
ஒங்கதளைவிட்டு எங்னகயும் வரமகாட்னடன்னு கண்டிசனகா வசகால்லிட்னடன்ல!”

தன் நன்றிதயே ஒரு புன்முறுவல்மூலம் வவளிப்படுத்தினகார் சுப்தபயேகா.

“சகாயேந்திரம் ஸ்டூடினயேகாவுக்குப் னபகாய், நகான் ஒரு னபகாட்னடகா எடுத்துக்கணும். அவனரகாட அம்மகாவுக்கு 
அனுப்ப!”
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சுப்தபயேகாவின் முகத்தில் படர்ந்த கலவரத்ததப் பகார்த்து சியேகாமளைகா சிரித்தகாள. “நம்ம தமிழகாளுங்கமகாதிரி
நிதனச்சுட்டீங்களைகா இவதரயும்? அழகு, கலர், அந்தஸ்து -- இப்படி எதினலயேகாவது குதற கண்டுபிடிச்சு, 
மத்தவங்கதளைக் னகவலமகா னபசறதகானலனயே அவங்க என்னனமகா ஒரு படி ஒசந்து இருக்கிறதகா நிதனக்கிற
சின்ன புத்தி சதீஷஷூக்குக் கிதடயேகாது!”

சுப்தபயேகாவின் சந்னதகம் முழுவதகாக மகாறவில்தல என்பதத அவருதடயே கவதல னதகாய்ந்த முகனம 
ககாட்டிக்வககாடுக்க, சியேகாமளைகா னமலும் வசகான்னகாள: “நகான் ஏன் இன்னும் கல்யேகாணைம் ஆககாம 
இருக்னகன்னு எல்லகாத்ததயும் அவர்கிட்னட வசகால்லிட்னடன். அவர் வசகால்றகாரு, `ஒன்னனகாட நிஜே அழகு 
புரியேகாம ஒதுக்கிட்டுப் னபகானவங்க அடிமுட்டகாளுங்க!’ அப்படின்னு வசகால்றகாருப்பகா சதீஷ்!”

வகார்த்ததக்கு வகார்த்தத அவன் வபயேதர உச்சரிப்பதினலனயே ஆனந்தம் ககாணும் மகளின் உற்சகாகத்திற்கு 
முட்டுக்கட்தடயேகாக இருக்க விரும்பவில்தல சுப்தபயேகா. `அவன் நிரந்தரமகாக இந்த மனலசியே மண்ணில் 
ககால் பதித்து இருக்கமுடியுனமகா?’ என்று ஆரம்பத்தில் எழுந்த உறுத்தல்கூட, `இந்த ஒலகத்தினல எதுதகான் 
நிரந்தரம்!’ என்ற னவதகாந்தத்தில் மதறந்தது. 

மகாதலயும் கழுத்துமகாக சதீஷின் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த சியேகாமளைகா மகிழ்ச்சியின் எல்தலயிலிருந்தகாள.

`இவனுங்கதளை எல்லகாம் நம்பனவ கூடகாது. தகயினல பிளதளைதயேக் குடுத்துட்டு ஓடிடுவகான்!’ என்று 
னதகாழிகள எச்சரிக்தக வசய்தததப் வபரிதகாக எடுத்துக்வககாளளைகாதது எத்ததன நல்லதகாகப் னபகாயிற்று!

அவன் மனத்துள இருக்கும் அன்பு பிறர் கண்ணுக்குத் வதரியேவில்தல. ஏதழ, அயேல்நகாட்டுக்ககாரன், 
அதிலும் அழகன் என்பதில் விதளைந்த அலட்சியேம், வபகாறகாதம!

தன்தனப்பற்றி தரக்குதறவகாகப் னபசியேவர்கதளைப் வபகாய்யேர்களைகாகிவிட்டு, இப்னபகாது தகாலி கட்டி, 
மதனவியேகாக ஏற்றுக்வககாண்டிருக்கிறகான்!

மகாதங்கள நிமிடங்களைகாகிப் பறக்க, தன்தனவிட பகாக்கியேசகாலி எவருமில்தல என்று எண்ணி எண்ணி 
சியேகாமளைகா இறுமகாந்துனபகானகாள. னமனல னபகானகால், கீனழ விழவும் கூடும் என்று அவள 
எதிர்பகார்த்திருக்கவில்தல. 

`னவதலக்கு வந்த மனலசியே நகாட்டில், இந்நகாட்டுப் வபண்கதளைத்  திருமணைம் புரிந்துவககாளளைக் கூடகாது 
என்ற விதிதயே மீறியே அந்நியே நகாட்டுத் வதகாழிலகாளிகள நகாடுகடத்தப்படுவகார்கள!’ புதியே சட்டவமகான்று 
அமுலுக்கு வர, சதீஷின் குறும்புப்னபச்சும், வபரியே கண்களின் மின்னல் வவட்டும் னபகான இடம் 
வதரியேவில்தல.

சியேகாமளைகாவுக்னககா, `இனி என்ன?’ என்ற னகளவி மட்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்து, பயேங்கரமகாகத் வதரிந்தது. 
இப்படி அககாலமகாக முடிவதற்ககா அவ்வளைவு இன்பம் நிதறந்த மணைவகாழ்வு கிட்டியேது?

அடுத்த பத்து நகாட்கள நகர முடியேகாது நகர்ந்தன. வீட்டில் அசகாதகாரணை வமமௌனம் நிலவியேது.

அடுத்த அறிக்தக, `உளநகாட்டுப் வபண்கதளை மணைந்தவர்கள அவ்வப்னபகாது குறுகியே வருதக 
னமற்வககாண்டு, தம் மதனவி மக்கதளை பகார்த்துப் னபகாகலகாம்!’ என்று சிறிது கருதணையுடன் வவளிவந்தது.

“சதீஷ்! நீங்க திரும்பிப்னபகாக விடமகாட்னடன்!“ கணைவதனக் கட்டிக்வககாண்டு கதறினகாள சியேகாமளைகா. 
தன்தன மணைந்த வசயேல் ஒரு குற்றமகா? அதற்குத் தண்டதனனபகால் மீண்டும் பிறந்த நகாட்டில் 
ஏழ்தமயினலனயே உழல, திருப்பி அனுப்பி தவக்கப்படுவகார் என்ற நிதனனவ அவதளை வகாட்டியேது.

தன் உடதலச் சுற்றியிருந்த அவளுதடயே கரங்கதளை வமல்ல விலக்கினகான் சதீஷ். “நகான் திரும்பிப் 
னபகானகா, அங்னக என்ன இருக்கு? எவ்வளைவு படிச்சிருந்தகாதகான் என்ன! பசி, பட்டினிதகான்! அங்னக நல்ல 
னவதல கிதடச்சிருந்தகா, இங்னக எதுக்கு வந்து வதகாதலச்சிருக்கப் னபகானறன்!”

சியேகாமளைகா அவன் முகத்ததனயே பகார்த்தகாள. என்ன வசகால்ல வருகிறகான்?

“நல்லனவதளை, நம்ப கல்யேகாணைம் னககாயில்ல நடந்திச்சு. இன்னும் பதிவு வசய்யேனல!”

அவள திடுக்கிட்டகாள. கல்யேகாணைனம நடக்கவில்தல என்று சகாதிக்கப்னபகாகிறகானகா? அதற்ககாகத்தகான் 
அவள எவ்வளைனவகா வற்புறுத்தியும், அவளுடன் னசர்ந்து புதகப்படம் எடுத்துக்வககாளளைவில்தலனயேகா?
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சியேகாமளைகாவின் முகம் னபகான னபகாக்தகக் கவனிக்கும் மனநிதலயில் இருக்கவில்தல அவன். அது 
தன்னுதடயே வகாழ்க்தகப்பிரச்தன மட்டுனம என்ற நிதலக்குத் தளளைப்பட்டிருந்தகான்.

“நகாங்க ஏதழதகான்! அதுக்ககாக, `வந்த இடத்தினல சன்னியேகாசிமகாதிரி இருங்க!’ அப்படின்னகா முடியுமகா? 
ஒன்தனப் பிடிச்சுத்தகான் கல்யேகாணைம் வசய்துக்கிட்னடன், சியேகாமளைகா. ஆனகா, என் சுயேநலத்துக்ககாக 
மத்தவங்க கஷ்டப்படணுமகா?” “என்ன வசகால்றீங்க?” ஈனஸ்வரத்தில் னகட்டகாள சியேகாமளைகா.

“நகான் சம்பகாதிச்சு அனுப்பற பணைத்தகானலதகான் எங்கப்பகா, அம்மகா, தங்கச்சிங்க எல்லகாரும் நல்லகா 
சகாப்பிடறகாங்க. தம்பிங்களும் பளளிக்கூடத்துக்குப் னபகாக முடியுது. நகான் திரும்பிப்னபகாறதகா இல்னல!”

சியேகாமளைகாவுக்குச் சற்று வதம்பு பிறந்தது. வந்த னவகத்தினலனயே அது வதகாதலந்தது, அடுத்து அவன் 
கூறியேததக் னகட்டு.

“நகாம்ப ஒண்ணைகா இருந்தகா, ஏதகாவது தகறகாறு வரும். அதனகால னவற னவதல னதடிக்கிட்னடன். னவற 
ஊரினல!”

அவன் தன்தன விட்டுப் னபகாகப்னபகாகிறகான்!

அந்த அதிர்ச்சிதயேத் தகாங்கமுடியேகாது, அவளுதடயே வகாய் பிளைந்தது. மூச்சு கனனவகமகாக, 
இதரப்பதுனபகால் வவளிவந்தது.

முகத்தத னவறு பக்கம் திருப்பிக்வககாண்டகான். “நகான் என்ன வசய்யேறது! எனக்கு னவற வழி வதரியேனல!” 
மன்னிப்பு னவண்டும் வதகானி.

சதீஷ் சற்றும் எதிர்பகாரகாத ஒரு ககாரியேத்ததச் வசய்தகாள சியேகாமளைகா.

அவதனக் தகவயேடுத்துக் கும்பிட்டகாள.

“என்தனயும் ஒரு வபகாண்ணைகா மதிச்சு ஏத்துக்கிட்டீங்கனளை, அதுனவ னபகாதும். நன்றின்னு 
வகாய்வகார்த்ததயேகா வசகான்னகா நல்லகாயிருக்ககாது. அப்பகா வமகாதல்னலனயே சந்னதகப்பட்டகாரு, இந்த ஒறவு 
நிதலக்க முடியுமகான்னு. ஆனகா, கல்யேகாணைம், கணைவன், குடும்பம் எல்லகாம் னவணும்கிற வவறிதகான் 
அப்னபகா இருந்திச்சு எனக்கு. இப்னபகா..!” னமனல னபசத் வதரியேகாது விக்கினகாள.

குற்ற உணைர்வும், னவததனயும் உலுக்க, “சியேகாமகா!” என்று அவதளை வநருங்கினகான் சதீஷ்.

சனரவலன விலகிக்வககாண்டகாள. “வசகால்ல இன்னும் என்ன இருக்கு! என் னவததனதயே 
அதிகப்படுத்தகாதீங்க. ப்ளீஸ்! இப்பனவ இந்த விட்தடவிட்டுப் னபகாயிடுங்க! இனினம வரகாதீங்க!” 
வபரிதகாக அழ ஆரம்பித்தகாள சியேகாமளைகா.

அவள வகஞ்சுவகாள, இல்தல ஆத்திரப்படுவகாள என்வறல்லகாம் எதிர்பகார்த்து, எல்லகாவற்றிற்கும் விதட 
னதடி தவத்திருந்தவனுக்கு ஏமகாற்றமகாக இருந்தது. ததல குனிந்த நிதலயில், தனது வசகாற்ப 
உதடதமகதளைத் திரட்ட ஆரம்பித்தகான்.
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5. ககாலம் கடந்தபின்னன

நகாள பூரகாவும் அலுவலகத்தில் உதழத்துவிட்டு, அப்படினயே ஆஸ்பத்திரிக்குப் னபகாய் ததலதயேக் 
ககாட்டிவிட்டு, பஸ்தஸப் பிடித்தகாள கல்யேகாணி. வீட்டில் ககாவலடுத்து தவத்தவுடன் சதமயேல்பகாட்தடக் 
கவனித்தகாக னவண்டும். ககால்கள வகஞ்சின. `இந்த வகாழ்க்தக இன்னும் எத்ததன ககாலனமகா!’ என்ற 
மதலப்பு எழுந்தது.

வதய்வகாதீனமகாகத்தகான் அந்த விபத்து நிகழ்ந்திருக்க னவண்டும். என்ன, வககாஞ்சம் பிசகிவிட்டது. 
சகாககாமல், னககாமகாவுக்குப் னபகாய்விட்டகார், `உன்தன அவ்வளைவு சீக்கிரம் விட்டுவிடுனவனகா?’ 
என்பதுனபகால். தகானும் உலகத்தகார் என்ன வசகால்வகார்கள என்று பயேந்து, நகாளதவறகாமல் அவதரப் 
பகார்க்கப்னபகாக னவண்டியிருக்கிறது.

யேகாரகால் வந்த விதன இது? `ஆண்துதணை’ என்று நம்பி, அம்மகா தன் தம்பிதயே வீட்டினலனயே 
தவத்துவககாண்டகானளை! அந்த அறிவின்தமயேகானலகா?

இதடநிதலப்பளளியில் அப்னபகாதுதகான் ககாவலடுத்து தவத்திருந்த கல்யேகாணிக்கு உடல் வளைர்ச்சியின் 
தகாத்பரியேத்ததக்கூடப் புரிந்தவககாளளைகாத வயேது. தகான் கண்னட அறியேகாத தந்ததயின் இடத்தில் 
தகாய்மகாமதன தவத்தவளுக்கு அவனுதடயே வககாஞ்சல் அத்துமீறல் என்று முதலில் புரியேவில்தல. சற்று 
விவரம் புரிந்ததும், “னவண்டகாம், மகாமகா. அம்மகாவுக்குத் வதரிஞ்சகா திட்டுவகாங்க,” என்று வகஞ்சத்தகான் 
முடிந்தது.

`இது தப்னப இல்தலடி. `அம்தம நீ, அப்பனும் நீ, அன்புதடயே மகாமனும் மகாமியும் நீ!’ அப்படின்னு 
அப்பகாவுக்குச் சமமகா இல்னல மகாமகாதவ வவச்சிருக்ககாங்க!’ என்று தநச்சியேமகாகப் னபசினவதன 
நம்பத்தகான் னதகான்றியேது அப்பருவத்தில்.

 `பிற வபண்கதளைவிட எனக்கு அதிகமகாகத் வதரியும்!’ என்ற சிறுபிளதளைத்தனமகான வபருதமகூட 
எழுந்தது. நகாளைதடவில், தன் இழப்பு எவ்வளைவு வபரிது என்று புரியேப் புரியே, குற்ற உணைர்ச்சி ஓங்கி 
எழுந்தது. யேகாருடனும் பழகப் பிடிக்ககாது,  தகானன ஒரு தனி உலகத்ததச் சிருஷ்டி வசய்துவககாண்டு, 
அதினலனயே அமிழ்ந்துனபகானகாள.

அவள னபகாக்கு அம்மகாவுக்குக் கலக்கத்தத உண்டகாக்க, கூர்ந்து கவனித்தகாள.

“`அனுதவத் தூக்கி வளைர்த்தவன்! அவளனமல வககாளதளை பகாசம்,’ அப்படின்னு எல்லகார்கிட்னடயும் 
வபருதமயேகா னபசுனவனனடகா! இப்படிச் வசய்துட்டினயே!” என்று வபகாருமியேவள, “அனு தமனர். 
நிதனவிருக்கில்ல? நகான் னபகாலீசுக்குப் னபகானகா, நீ கம்பி எண்ணை னவண்டியிருக்கும். கண்ககாணைகாம 
எங்னகயேகாவது வதகாதல!” என்று கத்தினகாள.

அவன் வதகாதலந்தகாலும், அவன் வசய்தகயின் பகாதிப்பு விலகவில்தல. பளளிப்படிப்புக்குப்பின் னமனல 
படிக்க வசதி இல்லகாமல் னபகானதும் நல்லதகாகப் னபகாயிற்று. மனம் ஒரு நிதலயில் இருந்தகால்தகானன! 
இனியும் அம்மகாவுக்குப் பகாரமகாக இருக்கனவண்டகாம் என்று ஒரு னவதல னதடிக்வககாண்டகாள கல்யேகாணி.

அவளுதடயே அழகுக்ககாகனவ அவதளை மணைக்க முன்வந்தகார் னலகாகநகாதன். சகாதுவகாக இருந்தகார். 
அன்தபப் வபகாழியேகாவிட்டகாலும், அவதளைத் தன்னபகாக்கில் விட்டிருந்தகார்.

இரு குழந்ததகள வபற்ற பின்னர், அந்த நல்லவரிடமிருந்து தன் ரகசியேத்தத மதறக்க முடியேவில்தல 
கல்யேகாணியேகால். அவன் தகயேகால் மட்டுமின்றி, மனத்தகாலும் அவதளைத் தீண்டியிருந்தகானன! சில நகாடுகள, 
சில கலகாசகாரங்கள, வயேது வந்தவர்களுக்கு அது இயேற்தக என்று ஏற்கலகாம். ஆனகால், அதற்கு 
உடந்ததயேகாக இருந்த ககாரணைத்தகால் எப்னபகாதும் தன்தன ஆட்டுவிக்கும் குற்ற உணைர்தவ அவருடன் 
பகிர்ந்துவககாண்டகால், அது குதறயேகாது?

தன் எண்ணைங்களினலனயே அமிழ்ந்துனபகான கல்யேகாணி, நின்ற பஸ் புறப்படும் சமயேத்தில்தகான் 
கவனித்தகாள, அது தகான் இறங்கனவண்டியே இடம் என்று. அவசரமகாக மணிதயே அழுத்தியேவளுக்கு 
டிதரவரின் வசவு உதறக்கவில்தல. 

வீட்டுக்குள நுதழந்ததும், “அப்பகாவுக்கு இப்னபகா எப்படிம்மகா இருக்கு?” என்று மரியேகாதத குறித்து உமகா 
னகட்டனபகாது, எரிச்சல்தகான் எழுந்தது.
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வபரி..யே அப்பகா! தகான் வபற்ற குழந்ததகளுக்ககாக என்ன வசய்திருக்கிறகார்? ஒரு நகாளைகாவது அன்பகாகப் 
னபசியிருக்கிறகாரகா? இல்தல, வவளியில் வகாசலில் அதழத்துப்னபகாய், அவர்கள அறிவுத்திறதனப் 
வபருக்க முயேற்சித்திருக்கிறகாரகா?

அவளுக்குப் பதிலகாக சூள வககாட்டிவிட்டு, ஐஸ் வபட்டிதயேத் திறந்தகாள. பயேற்றங்ககாய் சற்னற வவளிறியே 
நிறமகாக இருந்தது. நுனியில் வகாடல். `இனினம பயேத்தங்ககா, புடதல, வவண்தட மூதணையும் ஒனர நகாளில 
வகாங்கக்கூடகாது. ஃப்ரிட்ஜில வவச்சகா வவதறச்சுப்னபகாயிடுது!’ முணுமுணுத்தகாள. `அலுத்துச் சலிச்சு வீடு 
வந்தகா, இததவயேல்லகாம் சதமக்கிறதுக்குளனளை உசிரு னபகாயிடும்!’

அவதளையுமறியேகாமல் எழுந்த எண்ணைத்தகால் அவளுக்குத் தூக்கிவகாரிப்னபகாட்டது. இன்று என்ன 
வந்துவிட்டது எனக்கு? `வவதறச்சுப்னபகாய்,’ `உசிருனபகாய்,’ என்ற வகார்த்ததகளைகாக வந்து 
விழுகின்றனனவ! கணைவர் ஏன் இன்னும் உயினரகாடு இருக்கிறகார் என்று அடிமனதில் எழும் எண்ணைத்தின் 
தகாக்கனமகா? எந்தப் வபண்ணைகாவது கணைவன் ஏன் இன்னும் சகாகவில்தல என்று நிதனப்பகாளைகா?

உடனன அதற்கு மகாற்று எண்ணைம் எழுந்தது. `ஆமகாம்! எல்லகாப் வபண்களும் என்தனமகாதிரிதகான் 
ககாலவமல்லகாம் அணு அணுவகாகச் சகாகிறகார்கனளைகா?’ கண்ணைகால் வவளிவரக்கூடகாது என்று தடுத்த நீர் 
மூக்ககால் வந்தது. உறிஞ்சினகாள.

“என்னம்மகா? உடம்பு சரியில்தலயேகா? நீங்க வரஸ்ட் எடுத்துக்குங்க. நகான் சதமக்கினறன்!”

தகயில் எடுத்த கத்திதயேப் பலதகயில் தவத்துவிட்டு, கல்யேகாணி நிமிர்ந்தகாள. மதனவியேகாக இருந்தவள 
வநகாடிப்வபகாழுதில் தகாயேகாக மகாறினகாள. “ஏன் உமகா? மத்தியேகானம் ஸ்கூல்னலருந்து வந்தது!  இன்னுமகா 
யூனிஃபகார்தம மகாத்தனல?”

கலீவரன்று சிரித்தகாள மகள. “வஹேல்ப் பண்னறன்னு வனரன். தகாங்க்ஸ் வசகால்லகாம திட்டறீங்கனளை!”

கல்யேகாணிக்கும் சிரிப்பு வந்தது. அப்படி ஒரு சிடுமூஞ்சி அப்பகாவுக்கு இப்படி ஒரு மகள!

“எதத, எப்படி வசய்யேணும்னு வசகால்லிக் குடுத்துட்டுப் னபகாங்கம்மகா. அப்பதகான் அந்த தடியேன், 
`இவதல்லகாம் ஒரு சதமயேலகா!’ன்னு நகாக்குனமல பல்லுனபகாட்டு னகக்கறப்னபகா, `எல்லகாம் அம்மகாதகான் 
வசகான்னகாங்க’ன்னு நகான் தப்பிச்சுக்க முடியும்!”

“பயேத்தங்ககாதயே ஆவியில் வவச்சு எடு. அது இந்த ஜேன்மத்தினல னவககாது!”

“முழுசகாவகா?”

ததலயில் அடித்துக்வககாண்டகாள தகாய். “என்ன வபகாண்ணுடி, நீ! ஒன் வயேசினல எனக்குக் கல்யேகாணைம் 
ஆயிடுச்சு!”

சற்றும் விட்டுக்வககாடுக்ககாமல் பதிலளித்தகாள உமகா. “அதகான் இவ்வளைவு சீக்கிரம் இப்படி அலுத்துச் 
சலிச்சு, கிழவிமகாதிரி ஆக்ட் பண்ணைறீங்க. இன்னும் நகாப்பது வயேசுகூட ஆகனல! அவமரிக்ககாவில 
அம்பத்னதழு வயேசகான நடிதக ஒருத்திதயே கவர்ச்சிக்கன்னின்னு வககாண்டகாடறகாங்க!”

இவளிடம் வகாய் வககாடுத்தகால் மீளை முடியேகாது என்று எச்சரிக்தகயேகானகாள கல்யேகாணி. “சுண்டு விரல் 
நீளைத்துக்கு, இல்ல, அதில பகாதியேகா நறுக்கி, ஒரு பகாத்திரத்தில னபகாட்டுக்க. குக்கர் அடியில மட்டும்தகான் 
தண்ணி!”

“ஸ்டீம் பண்ணுன்னு வசகான்னகா, எனக்குப் புரியேகாதகா?”

வதரிந்து தவத்துக்வககாண்னட தன் வகாதயேப் பிடுங்கி இருக்கிறகாள! “அஞ்சு நிமிஷம் னபகாதும். நீ பகாட்டில 
அடுப்பினல வவச்சுட்டு, நகாவல் படிக்கப் னபகாயிடகானத! தண்ணி வத்திப்னபகாய், ககாய் தீஞ்சுடும்!” 
என்றபடி நகர்ந்தகாள.

`ஒங்களுக்கு நல்லததனயே நிதனக்கத் வதரியேகாது!’ என்று வசகால்லவந்த உமகா தன்தனக் 
கட்டுப்படுத்திக்வககாண்டகாள. பகாவம், அம்மகா! என்றகாவது னகட்கனவண்டும், `ஏம்மகா இந்த மனிததரக் 
கல்யேகாணைம் வசஞ்சுக்கிட்டீங்க?’ என்று.
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அட, இளைம் வயேதில் விவரம் புரிந்திருக்ககாது. ஏன், இப்னபகாது தகான் இல்தலயேகா? சற்னற உயேரமகாக, 
கம்பீரமகாக எந்த ஆதணைப் பகார்த்தகாலும் இன்வனகாருமுதற பகார்க்க னவண்டும்னபகால இருக்கிறது. 
அனதகாடு, குரல் ஒரு அமிதகாப் பச்சதனப் னபகாலனவகா, ஒரு சரத்பகாபுதவப் னபகாலனவகா இருந்துவிட்டகால் 
னகட்கனவ னவண்டகாம். அப்பகாவிடமும் அந்தமகாதிரி அம்மகாவுக்குப் பிடித்த அம்சம் ஏதகாவது 
இருந்திருக்க னவண்டும். 

அதுதகான் னபகாகட்டும், அம்மகாவும் அப்பகாவும் அவளுக்கு நிதனவு வதரிந்த நகாளிலிருந்னத சிரித்துப் 
னபசியேனதகா, ஒருவதரவயேகாருவர் சீண்டிக்வககாண்டனதகா கிதடயேகானத, ஏன்? 

`நகான் புத்திவகட்டுப்னபகாய், அனு அப்பகாவிடம் எல்லகாத்ததயும் வசகால்லியிருக்கக் கூடகாது!’ 
ககாலங்கடந்து தன்தன வநகாந்துவககாண்டகாள கல்யேகாணி.

`மற்றவர் பகாழ்படுத்தியே பண்டத்ததயேகா நகான் சுதவத்னதன்!’ என்ற அருவருப்பு சுயேபச்சகாதகாபத்தில் 
வககாண்டுவிட, தன் வகாழ்க்தகயுடன் அவளுதடயேததயும் னசர்த்து அல்லவகா நரகமகாக்கிக்வககாண்டகார்!

“சதமயேல் வரடி!” என்று உற்சகாகமகாகக் கூவியேபடி வந்தகாள உமகா. அனத சமயேத்தில் வதகாதலனபசியும் 
அதழத்தது. எதுவும் மறுவமகாழி கூறகாது, அததக் கீனழ தவத்துவிட்டு, வவறித்தபடி நின்றிருந்த தகாதயேப் 
பகார்த்தகாள உமகா.

“யேகாரும்மகா?”

“ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து!”

ஒரு நரக வகாழ்க்தகயின் முடிவு. எதிர்பகார்த்ததுதகான். உளளுக்குள விரும்பியேதும்கூட. ஆனகால், 
திட்டவட்டமகாகத் வதரிந்தனபகாது, மனதில் ஓர் அலகாதி வவறுதம.

நீரில் மூழ்குமுன் தன் கடந்த ககாலம் முழுவதும் ஒருவனுக்குத் னதகான்றுமகானம, அதுனபகால அவள 
வகாழ்க்தகதயேக் கலக்கியிருந்தவர்கள எல்லகாரும் மகாறி மகாறித் னதகான்றினர்.

எங்கு, எப்னபகாது, யேகாரகால் தவறு நிகழ்ந்தது?

`அப்பகா இல்லகாத வபண், பகாவம்!’ என்று அம்மகா அவதளை குழந்ததத்தனம் மகாறகாமல், வவளி உலகனம 
வதரியேகாது வளைர்த்திருந்ததகாலகா?

`னவலியில்லகாத பயிர்’ என்று ஒருவன் அவளுதடயே குழந்ததத்தனத்ததத் தனக்குச் சகாதகமகாகப் 
பயேன்படுத்திக்வககாண்டதகாலகா?

நகான் ஏன் அவன் தக என்னமல் பட்டதுனம, கூச்சல் னபகாட்டு, ஊதரக் கூட்டவில்தல? தவறு 
என்னமல்தகானனகா?

இவதல்லகாம்கூட பரவகாயில்தல. நடந்ததத அவரிடம்னவறு வசகான்ன முட்டகாளதனத்துக்கு யேகாதர 
னநகாவது!

தகான் ககாலவமல்லகாம் னயேகாசித்தகாலும், நடந்தது நடந்ததுதகான் என்று னதகான்ற, விரக்தி உண்டகாயிற்று 
கல்யேகாணிக்கு.

“அப்பகானவகாட இருதயேத்ததனயேகா, கண்தணைனயேகா வமகாதல்னலனயே தகானம் பண்ணியிருக்கலகாம். 
இல்னலம்மகா?”

“எல்லகானம ககாலம் கடந்துதகான் நமக்குத் னதகாணும், உமகா!” வபருமூச்சுடன் வந்தது பதில்.
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6. சவடகால் சந்திரன்

“ஒங்கப்பகா வசய்துட்டுப் னபகாயிருக்கிற ககாரியேத்ததப் பகாத்தியேகாடகா?” ததலவிரினககாலமகாகத் ததரயில் 
அமர்ந்திருந்த சகாரதகா கதறினகாள.

அவர்கள குடும்பத்ததச் னசகாகத்தில் ஆழ்த்துவதற்வகன்னற அப்பகா தகான் ஓட்டிப்னபகான தபக்தக அந்த 
லகாரினமல் னமகாதியிருக்கமகாட்டகார்தகான். ஆனகால், அம்மகாவிடம் அதத எப்படிச் வசகால்வது! சகாமந்திப்பூ 
மகாதலயும் கழுத்துமகாகப் படுத்திருந்தவதரப் பகார்த்து அவனுக்கும் னககாபம் வந்தது.

`எனக்கு ஒனர ஆதசதகான். நீ பட்டம் வகாங்கி, பிளதளைங்களுக்குப் படிச்சுக்குடுக்கறதத என் கண்ணைகால 
பகாக்கணும் சந்திரகா!’

எப்படிப்பகா அதத மறந்தீர்கள? ரகாத்திரி பகலகாக ஏன் டகாக்சி ஓட்டி, உடம்தப வருத்திக்வககாண்டீர்கள?

அவரது உடல் நிதலதயேப்பற்றி சகாரதகா கரிசனப்படும்னபகாவதல்லகாம், `ககாடி வசகாந்தக்ககாரனுக்கு ஒரு 
நகாதளைக்கு நகாப்பது வவளளி குடுக்க னவண்டியிருக்கு, சகாரதகா. சில நகாள வருமகானம் பத்தகாம, என் 
தகக்ககாதசப் னபகாட்டு சமகாளிக்கினறன். நகான் இப்படி ஒதழச்சகாத்தகான் சந்திரனுக்குக் ககாசு அனுப்ப 
முடியும். வீட்டினல இருக்கிறமகாதிரி அவன் சகாயேம்னபகான, கிழிசல் சட்தடதயேயேகா னபகாட்டுக்க முடியும்? 
மத்த பசங்க என்ன நிதனப்பகாங்க?’ என்று அவள வகாதயே அதடத்துவிடுவகார்.  

னமனககாதவப்பற்றி வகாய்விட்டுச் வசகால்லிவிட னவண்டும் என்று நிதனத்துக்வககாண்டிருந்தகான். அது 
னபகான வகாரம். இழவு வீட்டில் எப்படி கல்யேகாணைப்னபச்தச எடுப்பது?

ஹேகாஸ்டலுக்கு மீண்டும் புறப்பட்ட மகனிடம், “அப்பகா இல்லகாம, வீனட சூனியேமகா இருக்குய்யேகா. 
நீயேகாவது அடிக்கடி வந்துட்டுப் னபகா!” கண்ணீருடன் விதட வககாடுத்தகாள தகாய்.

இன்வனகாரு பிரச்தனயும் நிதனவுக்கு வந்து இப்னபகாது அவதன அதலக்கதழத்தது. இனியும் 
னமனககாவிடம் தன் குடும்பத்தின் உண்தம நிதலதயே மதறத்து, வபரியேமனிதத் னதகாரதணையில் நடக்க 
முடியேகாது.

“அம்மகா! என்னகால முந்திமகாதிரி வகாரகாவகாரம் வரமுடியேகாது. பஸ்ஸஸுக்கு யேகாரு தண்டம் அழறது!” 
என்றகான் முகத்தில் கடுதமதயே வரவதழத்துக்வககாண்டு.

“சரிப்பகா. நீ நல்லகாப் படிச்சு, முன்னுக்கு வரணும். அதுக்ககாகத்தகானன அப்பகா அப்படி ரகாத்திரி பகலகா 
ஒதழச்சு..!” னமனல னபசமுடியேகாமல், குரல் அதடத்துக்வககாண்டது.

அம்மகாதவப் பகார்த்தகால் பரிதகாபமகாக இருந்தது சந்திரனுக்கு. படிப்பில்லகாவிட்டகால்தகான் வபண்கள 
எவ்வளைவு பலகீனமகாக ஆகிவிடுகிறகார்கள! எல்லகாவற்றிற்கும் ஆண்கதளைனயே நம்பி வகாழ்ந்து, அவர்கள 
துதணை இல்லகாது னபகானதும், னவரற்ற மரம்னபகால!

“பகாத்துக்குங்கம்மகா,” என்று அர்த்தமில்லகாமல் என்னனமகா வசகால்லிவிட்டுப் புறப்பட்டகான். 

“நீ வந்துட்டுப்னபகாய் வரண்டு மகாசமகாயிடுச்னசய்யேகா! அப்பகா னபகானப்னபகா வந்ததுதகான்!” வகாவயேல்லகாம் 
பல்லகாக -- அதில் சில வசகாத்தத -- சகாரதகா மகதன வரனவற்றகாள. அவள முகம் சற்றுத் வதளிந்திருந்ததகாகத்
னதகான்றியேது அவனுக்கு. சற்று வதம்பு எழுந்தது. னபகாகிறவர்கள னபகானகால், இருக்கிறவர்கள தங்கள 
பகாட்தடக் கவனிக்க னவண்டகாமகா!

இந்தத் தடதவயேகாவது னமனககாதவப்பற்றியே னபச்தச எடுத்துவிட னவண்டும் என்று நிதனத்தபடி 
உளனளை நுதழந்தகான்.

வீடு முன்தபவிட சிறியேதகாகப் னபகாய்விட்டது னபகாலிருந்தது. மனலசியே நகாட்டின் தமயேப்பகுதி என்று 
வபயேர்தகான்! நகான்கடுக்கு மகாடிக்கட்டடம்! அதில் ஒனர அதறவககாண்ட பல வீடுகள, ஒவ்வவகாரு 
தளைத்திலும்.

இனத னககாலகாலம்பூரில்தகான் ஒவ்வவகாரு அதறயிலும் குளிர்சகாதன வசதிகள வபகாருத்தியிருந்த 
பங்களைகாக்களில், ஒரு குடும்பத்துக்கு மூன்று, நகான்கு ககார்களுடன் வகாழ்கிறகார்கள பலர்! `நம்மிதடனயே 
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இப்படியும் குடியிருப்புகள இருக்கின்றன!’ என்று யேகாரகாவது வசகான்னகால்கூட நம்ப மகாட்டகார்கள 
அவர்கள! கழிவும், குப்தபயுமகாக, அவ்வளைவு பின்தங்கிப்னபகாயிருந்தது அவ்விடம். சந்திரன் மூக்தகச் 
சுளித்துக்வககாண்டகான்.

குறிப்பிடத்தக்க கல்வியேறினவகா, திறனனகா இன்றி, வசகாற்ப ககாசுக்கு னவதல வசய்பவர்கள, னவதலனயே 
வசய்யேகாது எந்னநரமும் குடித்னத தம் அவலத்தத மறக்க நிதனப்பவர்கள, தக்க வழிககாட்டலின்றி தீயே 
நடத்ததகளில் ஈடுபடும் இதளைஞர்கள -- இவர்கள மத்தியில் வகாழ்ந்தும், தனக்கு ஒரு நல்ல வழிதயேக் 
ககாட்டியிருக்கிறகார் அப்பகா! அவரில்லகாது வீனட வவறிச்னசகாடிப் னபகானதுனபகாலிருந்தது.

பன்னிரண்டு வயேதகானனபகாது, “ஒரு டி.வி. வகாங்குங்கப்பகா! என்று அவன் வகஞ்சலகாகக் னகட்டனபகாது, “நீ 
படிச்சு, என்ன னவணுனமகா வகாங்கிக்க!’ என்றகார் எப்னபகாதுமில்லகாத கடுதமயேகாக.

`பகாவங்க! ஆதசயேகாக் னகக்கறகான்! மகாசகாமகாசம், தவதணை முதறயினல..,’ என்று சிறிது பயேத்துடன் 
ஆரம்பித்த மதனவிதயேயும் அடக்கினகார்: `நீ சும்மகா இரு! படிக்கிற வயேசினல படிக்கணும்!’

`அவர் வசகான்னதற்கு னமனலனயே சகாதித்துக் ககாட்டுகினறன்!’ என்று அந்த இளைம் வயேதில் 
கறுவிக்வககாண்டகான். உதடுகள இறுகின.

ககாலங்கடந்து புரிந்தது அப்பகாவின் வகார்த்ததகளிலிருந்த உண்தம.

“என்னம்மகா, வீட்டினல இத்ததன ஜேகாமகானுங்க அதடச்சு வவச்சிருக்கீங்க? ஒதடஞ்ச நகாற்ககாலியும், 
னமதசயும்!” என்று புககார் வசய்த மகனிடம், “எல்லகாம் நீ படிச்சு, வபரியேகாளைகா வரணும்னு அப்பகா ஆதச 
ஆதசயேகா வகாங்கினதுடகா!” என்றகாள சகாரதகா, வகஞ்சலகாக. “நம்ப வீட்டுக்கு யேகாரகாவது வந்தகா, எங்க 
ஒக்ககாருவகாங்க?” என்று தன் வசய்தகக்கு நியேகாயேம் கற்பிக்கப் பகார்த்தகாள.

“ததரயில ஒக்ககாரட்டும். நகாம்ப லட்சகாதிபதி இல்னலன்னு அவங்களுக்குத் வதரியேகாதகா?”

அம்மகாவின் முகம் னபகான னபகாக்தகப் பகார்த்து, தகான் ஏன் இப்படி ஆகிவிட்னடகாம் என்று அவனுக்னக 
வருத்தமகாக இருந்தது. அப்பகாவின் நிதலதமயேகால் குடும்பம் சீர்வகட்டிருந்தது என்னனவகா 
உண்தமதகான். அதற்ககாக தன் இயேலகாதமதயே இந்த அப்பகாவி அம்மகானமல் ககாட்டுவது என்ன 
புத்திசகாலித்தனம்?

தன் வகார்த்ததகளைகால் ஏற்பட்ட பகாதிப்தபக் குதறக்கும் முயேற்சியில், “என்னனகாட படிப்பு முடிஞ்சதும் 
பகாருங்கனளைன்! னவற வீட்டுக்கு ஒங்கதளைக் கூட்டிட்டுனபகாய், ரகாணிமகாதிரி வவச்சிருக்கப்னபகானறன். 
வமகாதல்னல வகாடதக வீடுதகான். ஆனகா, இததவிடப் வபரிசகா, நல்லகா இருக்கும்”.

அம்மகாவின் முகத்தின் இறுக்கம் குதறயேவில்தல.

“அப்புறம்.., மஸ்ஜிட் இண்டியேகாக்குப் னபகாய் -- அங்னகதகானன நிதறயே நதகக்கதடங்க இருக்கு -- அங்னக 
னபகாய், `ஒங்களுக்குப் பிடிச்சதத எல்லகாம் வகாங்கிக்குங்கம்மகா,’ அப்படின்னு..!” என்று வதகாடர்ந்தனபகாது, 
தகான் வசகால்வதுனபகால் வசய்யே முடியுமகா என்வறல்லகாம் அவன் னயேகாசித்துக் வககாண்டிருக்கவில்தல. 
அந்தக் கனவுகனளை அவனுக்கு நிதறதவ அளித்தன.

அவனுதடயே உற்சகாகத்தில் பங்குவககாளளைகாது, “எனக்கு இனினம எதுக்குடகா பவுன் நதகங்க?” என்று 
விரக்தியுடன் தன் விததவக்னககாலத்தத நிதனவுபடுத்தினகாள சகாரதகா. “நகாலுனபர் வகாயில பூந்து 
வர்றதுக்ககா?”

சந்திரனுக்குக் னககாபம் வந்தது. “எனக்கு வசதி இருக்கு, நகான் எங்கம்மகாவுக்கு வகாங்கித் 
தந்துட்டுப்னபகானறன்! மத்தவங்களுக்கு அதினல என்ன வபகாறகாதம?” என்று கத்தினகான், என்னனவகா 
அப்னபகானத வபரியே பணைக்ககாரனகாகி விட்டதுனபகால.

“சகாத்திரத்தத மதிக்க னவணைகாமகா?”

“அவதல்லகாம் சும்மகா ஆம்பதளைங்க னபகாட்ட சட்டம்! அந்தக் ககாலத்தினல அவங்கதகானன படிச்சவங்க! 
வபகாம்பதளைங்கதளை அடிதமயேகானவ வவச்சிருக்க, இப்படி ஆம்பதளைங்களுக்குச் சகாதகமகானவ எல்லகாம் 
வசகால்லி வவச்சிருக்ககாங்க! ஒரு வபகாண்ணு பிறந்ததிலிருந்து அலங்ககாரம் பண்ணிக்கறகா. நடுவினல வந்த 
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புருஷன் னபகாயிட்டகா, அவளும் சூன்யேமகா?” எப்னபகானதகா கல்லூரி னபச்சுப்னபகாட்டியில் தகான் ககாரசகாரமகாக
விவகாதித்ததத உணைர்ச்சியுடன் எடுத்துச்வசகான்னகான்.

சகாரதகாவின் னககாடிட்ட முகத்தில் ஒரு புன்னதக.

“இப்னபகா எதுக்கு இந்தச் சிரிப்பு?” முதறத்தகான்.

“ஒன்தனக் கட்டிக்கப்னபகாற வபகாண்ணு குடுத்துவவச்சவன்னு வநனப்பு ஓடிச்சகா, அதகான்!”

“அவ னபரு னமனககா!” சமயேம் பகார்த்துச் வசகான்னகான்.

“யேகாரு?”

“ஒன்தனக் கட்டிக்கப்னபகாற வபகாண்ணுன்னு வசகான்னீங்கனளை, அவதகான்! நகான் ஒரு 
னபச்சுப்னபகாட்டியினல இப்படிப் னபசினததப் பகாத்து அவனளை மயேங்கிட்டகா!” அந்த நிதனப்பில் 
சந்னதகாஷமகாகச் சிரித்தகான்.

“அவங்க குடும்பம் எப்படியேகாப்பட்டது, சந்திரகா?”

“வசகாந்தமகா ககாடி ஓட்டிட்டு ககானலஜேஷூக்கு வருவகா! அப்னபகா  பகாத்துக்குங்கனளைன்!” அவளுடன் னசர்ந்து 
தகானும் ஒரு லட்சகாதிபதி ஆகிவிட்டததப்னபகான்ற வபருதம அவன் குரலில்.

“நல்லகா னயேகாசிச்சுக்கப்பகா. வரகாம்ப பணைக்ககாரிங்கனற! நம்ப குடும்பம் இப்னபகா இருக்கிற நிதலதமக்கு 
அந்தப் வபகாண்ணு ஒத்து வருமகா? இப்னபகா னபகாய் வபகாண்ணு னகட்டகா, மதிப்பகாங்களைகா!”

அவதனயும் பயேம் பிடித்துக்வககாண்டது. எந்தக் ககாலத்தில் னவதலக்குப் னபகாவது, பணைக்ககாரனகாவது! 
நூற்றில் ஒருவருக்குத்தகான் ஆசிரியேர் பயிற்சி கற்றுத் னதர்ந்தவர்களுக்னக உத்தினயேகாகம் கிதடக்கிறதகாம்!

தன் பயேத்தத அப்பகால் தளளிவிட்டு, “வபரியே படிப்பு படிச்சு, நல்ல னவதலக்குப் னபகானகா, நகானும் 
பணைக்ககாரனகா ஆயிட்டுப்னபகானறன்!” என்று தகாதயே சமகாதகானம் வசய்தகான்.

“வமகாதல்னல நல்லபடியேகா படிப்தப முடிக்கிற வழிதயேப் பகாருய்யேகா! நகான் வசகால்ற னபச்தசக் னகளு. 
கல்யேகாணை னயேகாசதன எல்லகாம் இப்னபகா னவணைகாம்!” 

“நம்ப கல்யேகாணைம் ஆனப்புறமும் இப்படித்தகான் படிப்பு, படிப்புன்னு உசிதர விட்டுட்டு 
இருக்கப்னபகாறியேகா, மனகஷ்?” வசல்லமகாகக் னககாபித்தகாள ககாதலி.

“படிக்கிற ககாலதினல ககாதல், கத்தரிக்ககாய்னு மனதச நழுவ விடக்கூடகாதுன்னு எனக்கு ஞகானனகாதயேம் 
வந்திச்சகா?” என்று னவடிக்தகயேகாகப் னபசி நிதலதமயின் இறுக்கத்ததத் தணிக்கப்பகார்த்தகான்.

“அவதல்லகாம் எனக்குத் வதரியேகாது. இன்னிக்னக எங்கப்பகாதவப் பகாக்க வர்னற!”

சந்திரனுக்குச் சபலம் ஏற்பட்டது. ஒரு வபரியே மனிதரின் தயேவு இருந்தகால், சுலபமகாக முன்னுக்கு 
வந்துவிட முடியேகாது?

அப்னபகாது அவன் நிதனத்திருக்கவில்தல, அவர்கள குடும்ப நிலவரத்ததத் துருவித் துருவிக் 
னகட்டுவிட்டு, `என்ன ததரியேத்தினல இந்த வீட்டுக்குளனளை நுதழஞ்னச?’ என்று விரட்டியேடிப்பகார் அந்தப்
`வபரியே’ மனிதர் என்று.  

`னமனககாதகான் வசகான்னகாள என்றகால், என் புத்தி எங்னக னபகாயிற்று! அம்மகா வசகான்னததக் னகட்டிருக்க 
னவண்டும். இப்படி சிறுபிளதளைத்தனமகாய்..!’ உடனன அம்மகாதவப் பகார்த்து, அவள மடியில் 
ததலதவத்து அழனவண்டும் னபகாலிருந்தது.

அம்மகாதவ அதழத்தகான். வீட்டின் கீனழ இருந்த பலசரக்குக்கதட முதலகாளி நல்லவர். கதட 
சிப்பந்திதயே விட்டு அம்மகாதவ அதழத்துவரச் வசகால்வகார்.
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“நீங்க வசகான்னது சரியேகாப்னபகாச்சும்மகா,” என்று அதடத்த குரலில் ஆரம்பித்தவன், நடந்தததச் 
சுருக்கமகாகச் வசகான்னகான். அதிகம் னபசினகால் அழுதுவிடுனவகானமகா என்ற பயேம் எழ, உதரயேகாடதலத் 
துண்டித்தகான்.

மகனுதடயே குரலில் அவ்வளைவு னசகாகத்தத, விரக்திதயே என்றுனம னகட்டதில்தலனயே! சகாரதகா 
அதிர்ந்துனபகானகாள. `டி.வி. கிதடயேகாது!’ என்று அப்பகா வசகான்னதும், உதட்தட இறுக்கிக்வககாண்டு 
னபகானமகன். ஏற்வகனனவ பிடிவகாதக்ககாரன்! இப்னபகாது அசந்தர்ப்பமகாக ஏதகாவது 
வசய்துவககாண்டுவிட்டகால்?

`நீயும் என்தன விட்டுட்டுப் னபகாயிடப்னபகாறியேகாடகா?’ என்று அலறியேழுதவள, அவதனக் ககாணை 
விதரந்து வந்தகாள.

“கண்ணு! கண்ணு!” பலர் பகார்க்க தகாய் அவன் கன்னத்ததத் தடவியேது சந்திரனுக்கு வவட்கத்தத 
உண்டுபண்ணியேது. “என்னம்மகா, நீங்க!” என்று சிணுங்கினகான்.

“நீ அழறமகாதிரி னகட்டுச்சகா! பயேந்துட்னடண்டகா!” என்றகாள, படபடப்பு குதறயேகாமனலனயே.

“நல்ல அம்மகா!” சிரிப்தப வரவதழத்துக்வககாண்டகான் மகன். “நகான் என்னம்மகா, தமிழ்ப்பட ஹீனரகாவகா, 
ககாதல்னல னதகால்வி வந்தகா, குடிச்னச என்தன அழிச்சுக்க, இல்னல, மூதளைவகட்டதனமகா  தற்வககாதல 
வசஞ்சுக்க! எனக்கும் வபகாறுப்பு இருக்கும்மகா. நகான் யேகானரகாட மகன்?” வநஞ்தச நிமிர்த்தினகான். “படிப்பு 
முடியேப்னபகாகுது. னவதலயில னசர்ந்து, முதல் மகாசச் சம்பளைத்தினல ஒங்களுக்கு நதக வகாங்கிக் 
குடுக்கணும். வபரியே வீட்டினல குடிதவக்கணும். இவதல்லகாத்ததயும் விட்டுட்டு, நகான் ஏன் 
சகாகப்னபகானறன்!” பழக்கமகாகிப் னபகாய்விட்ட சவடகால்தனம் இப்னபகாது அம்மகாதவச் சமகாதகானப்படுத்த 
தகவககாடுத்தது.

ஒரு மணி னநரத்துக்குமுன், ஒரு புட்டி நிதறயே இருந்த ததலவலி மகாத்திதரகதளைத் தகான் முழுங்க 
இருந்தனபகாது, `நீ என்னடகா, தமிழ்ப்பட ஹீனரகாவகா, ககாதல்னல னதகால்வி வந்தகா, குடிச்னச ஒன்தன 
அழிச்சுக்க, இல்னல, மூதளைவகட்டதனமகா  தற்வககாதல வசஞ்சுக்க! ஒன்தனனயே நம்பிக்கிட்டு இருக்கிற 
ஒங்கம்மகாதவக் வககாஞ்சமகாவது நிதனச்சுப் பகாத்தியேகா? முட்டகாள!’  என்று ஏளைனம் வசய்தபடி கடிந்து, 
அததப் பிடுங்கியே நண்பன் மனக்கண்முன் னதகான்றிச் சிரித்தகான்.
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7. இந்தப் புருஷகானளை இப்படித்தகான்!

“அக்ககா! ஜேகானவகாசம், ஊஞ்சல் எதுவுனம னவண்டகாம்னுட்டகாரகானம மகாப்பிளதளை!” அத்ததயிடம் 
முதறயிட்டகாள அம்மகா. 

சற்றுத் தூரத்தில் பகாயில் அமர்ந்து பட்டுப்புடதவகதளைத் னதர்ந்வதடுத்துக் வககாண்டிருந்த மணைப்வபண் 
ரகாதகா ககாததத் தீட்டிக்வககாண்டகாள. அனுபவம் முதிர்ந்த அத்தத அதற்கு என்ன பதில் 
வசகால்லப்னபகாகிறகாள?

“அத்ததனக்கத்ததன வசலவு மிச்சம்னு வநனச்சுக்னககாடி விசகாலம்!” என்று ஆறுதல் அளித்துவிட்டு, 
“நம்பகாத்திலதகான் இது வமகாதல் கல்யேகாணைம்! மகாப்பிளதளை எல்லகாத்ததயும் ஆண்டு 
அனுபவிச்சவனரகான்னனகா!” என்று ஒரு கசப்பகான வசய்திதயே நிதனவுபடுத்தினகாள .

முப்பது வயேதத எட்டிவிட்ட தனக்கும் ஒருவர் வகாய்க்கப்னபகாகிறகார்  என்று ஆனந்த வவளளைத்தில் 
நீந்திக்வககாண்டிருந்த ரகாதகாவுக்குத் திடீவரன்று மூச்சு முட்டியேது.

`எதளையேகாளைகா வகா(ழ்)க்கப்பட்டகா என்ன? எனக்கும் அப்பகாவுக்கும் முழுசகா பதினனகாரு வயேசு வித்தியேகாசம்! 
இந்த மகாப்பிளதளைப்தபயேன்  ஒன்தனவிட நகானல வயேசுதகான் வபரியேவர்! குழந்தத குட்டியும் 
கிதடயேகாது!”   ஏனதனதகா வசகால்லி, அம்மகா அவதளைக் கதரத்திருந்தகாள. “மூத்தகானளைகாட வரண்னட 
வருஷம்தகானகாம் குடித்தனம். ஒன்தனப் பகாத்ததும்தகான் வரண்டகாம் கல்யேகாணைம் பண்ணிக்கனவ 
னதகாணித்தகாம்! வபகாண் பகாக்க வரச்னச அவகாக்ககா வசகான்னகா!” குரல் வகஞ்சலகாக ஒலித்தது.

தன்தனத் னதடி வரவும் ஆளில்லகாமல் னபகாகவில்தல என்று அவள அதடந்த பூரிப்பு விதரவினலனயே 
அமுங்கிப்னபகாயிற்று, எண்தணையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பூரினபகால்.

“அந்தப் பழிககாரி, அதகாண்டி, அல்பகாயுசில னபகானகானளை ஒன் மூத்தகா, அவ னபரு சுதகாவகாம். அப்படினயே 
ஒன்தன உரிச்சு வவச்சமகாதிரி இருப்பகாளைகாம் -- சகாட்தடமகாதிரி வதகாங்கற பின்னலும், எளளுப்பூனபகால 
மூக்குமகா! ஏனதகாடி, நீ வபகாறுதமயேகா ககாத்திண்டு இருந்தது வீணைகாப்னபகாகனலடிம்மகா!” அத்தத மங்களைம் 
இவ்வளைவு விவரமகாகச் வசகால்லகாமனல இருந்திருக்கலகாம்.

ரகாதகாவுக்கு முதல் இடி அதுதகான். வயேது வித்தியேகாசம் சரிதகான், ஆனகால் அனுபவம்?

கல்யேகாணை பரபரப்பில் அந்த அதிர்ச்சி மங்கிவிட்டிருந்தது. இப்னபகாது அம்மகா அதத உசுப்பி 
விட்டுவிட்டகாள.

`எனக்கு இது முதல் கல்யேகாணைம்தகானன? என் மனநிதலதயே, உற்சகாகத்தத அவர் எப்படிப் 
புரிந்துவககாளளைகாமல் னபகாகலகாம்?’ என்ற  சிறு னககாபம் வந்தது. `சகாந்தி முகூர்த்தம்கூட 
னவண்டகாம்னுடுவகாரகா, பகாக்கனறன்!’  என்று விதளையேகாட்டகாய் கறுவிக்வககாளதகயில் இதழ்களில் 
புன்முறுவல் வநளிந்தது.

சிறுவர்களுக்குக்கூடப் புரிகிறமகாதிரி முதலிரவு ககாட்சிகதளை விளைக்கும் புண்ணியேத்ததக் கட்டிக்வககாண்ட
தமிழ்ப்படங்கதளை நிதனத்துக்வககாண்டனபகாது ரகாதகாவுக்குச் சிரிப்பு சிரிப்பகாக வந்தது. அப்படித்தகானன 
இன்றிரவுக்ககாக அந்த அதறதயே அலங்கரித்திருப்பகார்கள? என்ன மலர்கவளைல்லகாம் 
உபனயேகாகித்திருப்பகார்கள? மல்லிதக, னரகாஜேகா, சகாமந்தி? வகாசதன இல்லகாவிட்டகாலும் பரவகாயில்தல, 
அழககாகத்தகானன இருக்கிறது என்று வண்ணை வண்ணைமகாக ஆர்கிட் பூக்கதளைப் பரப்பியிருப்பகார்கனளைகா, 
படுக்தகயில்?

நிதனவு எங்னககா னபகாக, நகாணைம் மிகுந்தது ரகாதகாவுக்கு. சீ! இது என்ன வவட்கங்வகட்டத்தனம்! 

நகாத்தனகார் உடன்வர, சகல அலங்ககாரங்களுடன் நடந்தகாள. ஆர்வத்தில் சற்று னவகமகாகனவ 
நடக்கினறகானமகா? எண்ணைப்னபகாக்கு நகாணைத்தத உண்டகாக்க, ககால்கள பின்னிக்வககாண்டன. 
புன்முறுவலுடன் அவதளை வமல்ல இடித்தகாள நகாத்தனகார். “கததவ உளனளை தகாப்பகா னபகாட்டுக்னககா!” 
என்று கிசுகிசுத்தகாள.
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வவளியில் ஆரவகாரம் எதுவும் இல்தல. அருவருப்பு ஊட்டும் வதகயில் னதகாழிகள உச்சஸ்தகாயியில் 
சிரிப்பவதல்லகாம் படங்களில் மட்டும்தகானனகா!

வமல்ல ததலநிமிர்ந்தகாள. தவறகான அதறக்குள நுதழந்துவிட்னடகாமகா? சுத்தமகாக ஒரு அலங்ககாரமும் 
இல்தல.

“வகா, ரகாதகா!” சிறிதும் தயேக்கமில்லகாது அவதளை அதழத்தகான் அவளைது கணைவன்.

மீண்டும் அவள பகார்தவ அந்த அதறதயே அளைவவடுத்தது.

அததப் புரிந்துவககாண்டவனகாய், “என்னடகா, பகால், பழம், பூ எதுவுனம இல்தலனயேன்னு பகாக்கறியேகா? 
நகாந்தகான் அவதல்லகாம் ஒண்ணும் னவண்டகாம்னு அடிச்சுச் வசகால்லிட்னடன். எதுக்கு வீணைகா, பதழயே 
ஞகாபகத்ததவயேல்லகாம் கிளைறணும்!”

`பதழயே ஞகாபகம்!’

இரண்டு வருடங்களில் வமகாத்தம் எவ்வளைவு இரவுகள? னவண்டகாத கணைக்கு எழுந்தது. எதிர்பகாரகாத 
அதிர்ச்சியேகால் மயேங்கி விழப்னபகானகாள.

விதரவகாக எழுந்தவன் அவதளைப் பற்றிக்வககாண்டகான். “என்னம்மகா?” அந்தக் குரலில் சத்தியேமகாக ககாதல் 
இல்தல. புதியே னவகம்? ஊகும்! வவறும் அனுதகாபம் மட்டும்தகான்.

“ததல சுத்திப்னபகாச்சகா? நகாவளைல்லகாம் னஹேகாமப்புதகயில ஒக்ககாந்திருந்தது! அப்படித்தகான் இருக்கும்!”

`ஐனயேகா! இப்படி எல்லகாத்ததயும் வதரிஞ்சு வவச்சிண்டிருக்ககாப்னபகால னபசகாதீங்னககானளைன்!’ என்று அலற
னவண்டும்னபகால இருந்தது ரகாதகாவுக்கு.

“ததலவலி மகாத்திதர னவணுமகா?”

`அந்தக் கசப்தபனவற முழுங்கணுமகா?’ மறுத்துத் ததலயேகாட்டினகாள.

“அப்னபகா சரி. நன்னகா தூங்கு!” அதறக்கததவத் திறந்துவககாண்டு வவளினயே னபகானவதனனயே 
வவறித்தகாள ரகாதகா. கற்பதனக்கும், உண்தம நடப்புக்கும் இவ்வளைவு னவறுபகாடகா இருக்கும்! 

மறுநகாள ககாதல ரகாதகா கண்விழித்தனபகாது, நல்ல வவயில் வந்திருந்தது. அவசரமகாக எழுந்து, சற்னற 
கசங்கியிருந்த வமத்தத உதறதயேச் சீர்படுத்தியேனபகாது, அழுதக வரும்னபகால இருந்தது. 
கட்டுப்படுத்திக்வககாண்டு வவளினயே வந்தகாள. நகாத்தனகார் தயேகாரகாகக் ககாத்திருந்தகாள.

“`அவதளை எழுப்பகானதக்ககா. வரகாம்ப ஓய்ஞ்சு னபகாயிட்டகா’ன்னு கிருஷ்ணைன் வசகான்னகான்!” கண்தணைச் 
சிமிட்டினகாள விஷமமகாக. “அப்பகாடி! ஒனர நகாளினல என்ன கரிசனம்!”

அதற்கு என்ன பதில் வசகால்வது என்று புரியேகாது, ததலதயே அதீதமகாகக் குனிந்துவககாண்டகாள ரகாதகா.

தனிதமயில் அம்மகாவின் னபச்னசகா கண்டனமகாக ஒலித்தது. “ஏண்டி? இவ்வளைவு னநரமகா தூங்குனவ, ஒரு 
வபகாண்ணு? ஒங்க புக்ககாத்துக்ககாரகா என்ன நிதனச்சுப்பகா? வபகாண்தணை சரியேகா வளைக்கனலன்னு 
என்தனத்தகானன குத்தம் வசகால்வகா?”

“நீ என்ன விசகாலம்! வககாழந்ததக்கு ககால் கடுத்துப்னபகாயிருக்கும்!” என்று அவளுக்கு வக்ககாலத்து 
வகாங்கினகாள மங்களைத்தத. அனத மூச்சில், “ஏண்டகா கண்ணைகா? மகாப்பிளதளை னககாபதகாபம் இல்லகாம 
இருக்ககாரகா?” என்று அவதளை விசகாரித்தனபகாது, ரகாதகாவுக்கு அழுவதகா, சிரிப்பதகா என்று புரியேவில்தல. 
னககாபமகாவது, தகாபமகாவது! 

“மங்களைத்தத! வகாங்னககா, வகாங்னககா!” 

அதற்கு விதடயேகாக, உளனளை நுதழந்தவுடனனனயே, “மூக்கும் முழியுமகா இருப்பினயேடிம்மகா! என்னடி 
இப்டி பல்லும் பவிஷஸுமகா னபகாயிட்னட!” என்று அங்கலகாய்த்தகாள அத்தத.
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அந்தப் பரிவில் உருகிப்னபகான ரகாதகா தன் மனதிலிருந்ததத -- தன் ஆதசக்கனவுகள, அதவ வநகாறுங்கியே 
விதம், அருவமகாக இருக்கும் சுதகாவுடன் தகான் னபகாட்டினபகாட்டு வஜேயிக்க முடியுமகா என்ற 
அவநம்பிக்தக, அச்சம் -- எல்லகாவற்தறயும் வககாட்டித் தீர்த்தகாள.

சற்று னயேகாசித்துவிட்டு, முதியேவள னபசினகாள: “வரண்டகாந்தகாரம்னு வதரிஞ்னச கழுத்தத நீட்டிட்டு,  
இப்னபகா அழுது என்ன பண்றது!  நகாதளைக்னக நீ வசத்துவவச்சகா..!”

“அத்தத!” என்று அலறினகாள ரகாதகா.

“அட, ஒரு னபச்சுக்குச் வசகால்னறண்டி. அதுக்குளளை, வதகாங்கற நூதல எம்பி எம்பிப் பிடிக்கிற 
பூதனக்குட்டிமகாதிரி குதிக்கறினயே!” என்று வசல்லமகாகக் கடிந்துவிட்டு, “நகான் என்ன வசகால்ல 
வந்னதன்னகா.., அதகான்,” கதனத்துக்வககாண்டகாள. “ஒனக்னக ஒண்ணு ஆச்சுன்னு தவ. ஒங்ககாத்துக்ககாரன் 
நகானல நகாளல ஜேம்ஜேம்னு இன்னூரு கல்யேகாணைம் பண்ணிண்டு..,” என்று வசகால்லப்னபகானதத 
முடிப்பதற்குள ரகாதகா புரிந்துவககாண்டகாள.

தகான் இறந்தகாலும், தன்தனப் பிறர் மறந்துவிடக்கூடகானத என்ற பததப்பு எல்லகாரிடமும் இருக்கிறது. 
தகான் வசய்தது சரிதகானனகா என்ற குற்ற உணைர்வும், மதறந்தவளுக்குத் துனரகாகம் வசய்கினறகானமகா என்ற 
பததப்பும் அவருக்கு மட்டும் இருக்ககாதகா!

இந்த உண்தம புரியேகாமல், என்னனமகா, தகான் ஓயேகாது படிக்கும் ககாதல் நவீனங்களிலும், தமிழ் 
திதரப்படங்களிலும் வரும் கதகாநகாயேகிதயேப்னபகால் கனவுகதளை வளைர்த்துக்வககாண்டு, இவரும் ஒரு 
கமலஹேகாசன், ஒரு சூர்யேகாதவப்னபகால கண்களினலனயே ககாததலக் ககாட்டுவதில்தலனயே என்று 
குதறப்பட்டுக்வககாண்டது தன் முட்டகாளதனம்! னககாடிக்கணைக்கினல சம்பளைம் வகாங்கினகால்தகான் 
அவதல்லகாம் முடியும் னபகாலிருக்கிறது!

“ஏண்டிம்மகா! என்னதகான் ஆத்தினல இருந்தகாலும், பகல்னலயும் தநட்டிதகானகா! புதுசகா 
கல்யேகாணைமகானவளைகா லட்சணைமகா, புடதவ கட்டிக்னககா. ஆம்பதடயேகான் கண்ணுக்கு எப்பவும் அழககா, 
லட்சணைமகா இருக்கணும். இவதல்லகாம் மத்தவகா வசகால்லியேகா வதரியேணும் னநகாக்கு!”

`புடதவ’ என்ற வகார்த்தத ககாதில் விழுந்ததும், ரகாதகாவின் நிதனவு எங்னககா தகாவியேது.

`இந்த வரண்டு புடதவயில எததக் கட்டிக்கட்டும்?’ எப்படியேகாவது கணைவனுடன் வநருக்கத்தத 
உண்டகாக்கிக்வககாளளை னவண்டுவமன்ற துடிப்பு அவளுக்கு.

`ஏனதகா, ஒனக்குப் பிடிச்சதத கட்டிக்னககானயேன்!’ அசிரத்ததயேகாக வந்தது கிருஷ்ணைனின் பதில்.

`பகாத்து ரசிக்கப்னபகாறது நீங்கதகானன!’ கண்களினலனயே கிறக்கத்ததக் ககாட்டினகாள.

 அசந்தர்ப்பமகாக, `சுதகாவும் இப்படித்தகான்!’ என்று வசகால்லிதவப்பகான். `சுயேம்மகா னயேகாசிக்கத் வதரியேகாதகா 
வபகாண்களுக்கு?’

அத்ததயின் குரல் அவதளைப் பதழயே கசப்பிலிருந்து மீட்டு வந்தது. ”ஏண்டி கண்ணைகா? மகாப்பிளதளை 
ஆதச ஆதசயேகா ஒன்தன மூக்குத்திக்கச் வசகான்னகாரகாம். நீ மகாட்டனவ மகாட்னடன்னுட்டியேகானம!”

னவறு யேகார், நகாத்தனகார்தகான் கனககாரியேமகாக வத்தி தவத்திருப்பகாள! ரகாதகா உதட்தடச் சுழித்தகாள.

“ஆத்தினலனயே தவரனபஸரி இருக்ககானம! ஒனக்வகன்னடி, கசக்கறனதகா?”

எரிச்சலுடன், “அது அவனளைகாடது, அத்தத. என்தன சுதகாவகா மகாத்தப் பகாக்கறகார்,” என்றவள, 
அதற்குனமலும் தகாளைமுடியேகாது, “அது என்னகால முடியேகாது. நகான் ரகாதகாதகான். சுதகா இல்னல!” என்றுவிட்டுக் 
கதறி அழுதகாள.

“குளிக்ககாம இருக்கியேகாம். இப்ப என்ன மூணு மகாசமகா? இந்தச் சமயேத்தினல இப்படித்தகான் 
எல்லகாத்துக்கும் னககாபமும் அழுதகயும் வரும்! விடு. புளளை வபத்தகா எல்லகாம் சரியேகாப் னபகாயிடும்!” 
அவளுதடயே உணைர்ச்சிக் வககாந்தளிப்புக்கும் ஒரு வியேகாக்கியேகானம் தவத்திருந்தகாள அத்தத. “ஒனக்குப் 
பிடிக்குனமன்னு, வவண்தணைதயேக் ககாய்ச்சி,  தமசூர்பகாகு வகளைறிண்டு வந்னதன். இந்த சமயேத்தினல 
பிடிச்சதத எல்லகாம் சகாப்பிட்டுடணும். அப்னபகாதகான் வககாழந்த வககாதறயில்லகாம வபகாறக்கும்!”
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அத்ததயின் வகாக்கு பலித்தது.

கதடசியில், சுதகா வசய்யே முடியேகாத ஒன்தறத் தகான் வசய்துவிட்னடகாம்! அவருக்கு வகாரிதசக் 
வககாடுத்துவிட்னடகாம்! ரகாதகாவுக்குப் வபருதமயேகாக இருந்தது.

பகாபு பிறந்தபின், கிருஷ்ணைன் சுதகாதவப்பற்றிப் னபசுவது நின்றுனபகானது. குழந்ததனயே உலகம் 
என்றிருந்தகான்.

அந்த ஆனந்தமும் நிதலக்கவில்தல.

ரம்புத்தகான் பழத்தத ஏன் முழுசகா வகாயில னபகாட்டுண்டகான்?  

அது அவன் தப்பில்தலனயே! வககாட்தட வதகாண்தடயில் சிக்கிக்கும்னு புரியேற வயேசகா அது!

குழந்தத சத்தம் னபகாடகாம இருக்ககானனன்னு வந்து பகாத்திருக்க னவண்டகாம்? அப்படி என்ன கதத 
படிக்கிற வகட்ட வழக்கம்!

குற்ற உணைர்ச்சியில் உழன்ற ரகாதகாவின் துயேரம் ஓயேனவயில்தல.

“என் தங்கனம! இவதல்லகாம் நம்ப தகயில இல்னலடி. குழிப்பிளதளை மடியினலன்னு வசகால்வகா. அடுத்த 
வருஷம் பகாபுனவ வந்து பிறப்பகான், பகாரு!” என்ற மங்களைத்ததயின் ஆறுதல் னபச்சு அப்னபகாது 
அவளுக்குச் சமகாதகானத்தத அளிக்கவில்தல. ஆனகால், னககாபு பிறந்ததும், அந்த வீட்டில் மதறந்த 
மகிழ்ச்சி மீண்டும் ததலதூக்கியேது.

“ஆறு மகாசம்தகான் ஆறது! அதுக்குளனளை இதுக்கு எத்ததன விஷமம்கினறள! பகாதலக் கலக்கிண்டு வந்து 
பகாக்கனறன், இது னசகாஃபகா அடியில ஒளிஞ்சிண்டு சிரிக்கிறது!” என்று சிரித்துவிட்டு, “பகாபுவும் 
இப்படித்தகானன பண்ணுவகான்!” என்று முடித்தவள சட்வடன நிறுத்தினகாள.

எங்னககா அடிக்கடி னகட்டகாற்னபகால இருந்தது. னககாபுவின் ஒவ்வவகாரு வசயேலிலும், அதசவிலும் மதறந்த 
பகாபுதவக் கண்டு, அவதன இழந்த னசகாகத்தத மறக்க நிதனக்கிறதகா தன் வநகாந்த மனம்?

இததனயே கணைவர் வசய்தனபகாது, தன்னகால் ஏன் அததப் புரிந்து, ஏற்க முடியேவில்தல?

“என்ன னயேகாசதன, ரகாதகா?”

நனவுலகிற்கு வந்தகாள. “என்னனமகா வநனச்சுண்னடன். நகான் மூக்கு குத்திக்கணும்னு ஆதசயேகா 
னகட்னடனளை! இன்னிக்கு பத்தர் கதடக்குப் னபகாலகாமகா?”

அவதளை அதிசயேமகாகப் பகார்த்தகான் கிருஷ்ணைன். “எதுக்கு? ஒண்ணும் னவண்டகாம். ஒன்தன இப்பிடினயே 
பகாத்துப் பழகிப்னபகாயிடுத்து!”

ரகாதகாவுக்கு ஏமகாற்றமகாக இருந்தது.

நகான் வசத்தகாலும், ஒண்ணு, வரண்டு வருஷத்தினலனயே என்தன மறந்துடுவகானரகா?

னச! இந்த புருஷகானளை இப்படித்தகான்! வரகாம்ப னமகாசம்!
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8. டகான்ஸ் டீச்சர்

டகான்ஸ் டீச்சர் சுந்தரகாம்பகாள னமதடனயே இல்லகாமல் ருத்ர தகாண்டவம் ஆடிக்வககாண்டிருந்தகாள.

“யேகார்தகான் விமரிசனம் எழுதறதுன்னு ஒரு இது..,” சரியேகான வகார்த்ததக்ககாகச் சற்று னயேகாசித்தகாள. 
ஆத்திரத்தில் ஒன்றும் பிடிபடகாததகால், அததனயே திருப்பிச் வசகான்னகாள. “..ஒரு இது னவண்டகாம்? நம்ப 
மகாணைவிங்கதளைக் குதற வசகால்ல இவன் யேகாருங்கனறன்! லட்சக்கணைக்ககான னபர் படிக்கிற தினசரியினல 
இப்படி பப்ளிக்ககா எழுதியிருக்ககான் அந்த.. அந்த..,” பிசகாசு என்று வகாய்வதர வந்தததச் சிரமப்பட்டு 
விழுங்கினகாள.

அவள தகானன அரற்றிக்வககாண்டிருந்தகாலும், `யேகாருக்கு வந்த விருந்னதகா!’ என்பதுனபகால் கண்டும் 
ககாணைகாமல் அமர்ந்திருந்த பசுபதியின் ககாதுகளில் அந்த வகார்த்ததகள விழத்தகான் வசய்தன.

“நகான் சரியேகாச் வசகால்லிக்குடுக்ககாமதகான் இந்த இருபது  வருஷமகா நூத்துக்கணைக்ககான வபகாண்ணுங்க 
எங்கிட்ட வந்து கத்துக்கிட்டுப் னபகானகாங்களைகா! எத்ததன சலங்தக பூதச, எத்ததன அரங்னகற்றம்!” 
என்று வபகாருமினகாள.

வசதி குன்றியேவர்களின் குடியிருப்பு ஒன்றில், நகான்கு வகுப்புகளுக்கு ஐந்து ரிங்கிட் என்று மிக மலிவகாக 
கற்றுக்வககாடுக்கும் ஒருத்திதயேப்பற்றி அவள னகளவிப்பட்டிருந்தகாள.

தகான் அவதளைவிட ஒரு படி னமல் இல்தலனயேகா? சில மகாதங்களைகாவது கற்றிருக்கினறகானம! அந்த 
அறிதவயும், திதரப்படங்கதளைத் திரும்பத் திரும்பப் பகார்த்துக் கற்றிருந்தததயும் தவத்துக்வககாண்டு, 
துணிவகாக ஒரு நடனப்பளளி ஆரம்பிக்கும் சகாமர்த்தியேம் எத்ததன னபருக்கு வரும்!

நகாட்டியேம் பயில வந்த சிறுமிகளின் வபற்னறகாரிடம் `நீங்கள புண்ணியேம் பண்ணியிருக்க னவண்டும், 
இப்படி ஒரு தகாளை ஞகானம் மிகுந்த மகதளைப் வபற!’ என்று னதவனகாழகப் னபசிப் புகழ்ந்து 
தளளியேதகால்தகான் சுந்தரகாம்பகாளுக்கு இத்ததன வசல்வகாக்கு என்பது அவள கணைவருக்குத் வதரியேகாததல்ல.

ஏதகாவது னககாயிலில் பண்டிதக ககாலங்களில் நகாட்டியே நிகழ்ச்சி ஏற்பகாடு வசய்யே வருகிறவர்களிடம் 
பணிவுடன் னபசுவது எப்படி என்பததயும் கதலயேகாகனவ கற்றிருந்தகாள.

முதறயேகாக, பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்குனமல் நகாட்டியேம் கற்றுத் னதர்ந்த சிலரும் நகாட்டில் இருந்தனர். 
நன்கு படித்து, நிரந்தரமகான வருமகானம் வககாண்ட உத்தினயேகாகத்தில் இருந்ததகானலகா, அல்லது 
னமதடகளில் ஆட மகாணைவிகதளை அதழத்துச் வசல்தகயில் ஆண்களுடன் பழக னவண்டிவரும், 
அதனகால் குடும்பத்தில் விரிசல் ஏற்படுனம என்று பயேந்னதகா, அததத் வதகாழிலகாக தவத்துக்வககாளளைகாதது 
சுந்தரகாம்பகாளுக்குச் வசமௌகரியேமகாகப் னபகாயிற்று.

`எங்க குடும்பத்தினலனயே வமகாதவமகாதலகா சலங்தக கட்டிட்டு னமதட ஏறப்னபகாறது எங்க மகதகான்! 
ஒங்களுக்கு எப்படி நன்றி வசகால்றதுன்னன வதரியேனல, டீச்சர்!” என்று வநகிழ்ந்துனபகான தந்தத இரண்டு, 
மூன்றிடங்களில் சூபர் மகார்க்வகட் தவத்திருந்தகார் என்பது அவளுக்குத் வதரியும். குருதட்சதணையேகாக 
அவள னகட்ட ஐயேகாயிரம் ரிங்கிட் அளிப்பதற்கு அவர் சிறிதும் தயேங்ககாதது அவளைது ததரியேத்தத 
அதிகரிக்கச் வசய்தது.

திதரப்படங்களில் ஒலித்த பகாடல்கள சில இந்தியேக்கதடகளில் கிதடத்தன. `வரககார்டு டகான்ஸ்!’ என்று 
யேகாரகாவது வபயேர் கட்டிவிடப்னபகாகிறகார்கனளை என்று, திதரப்படங்களில் வந்த நடிதககள 
அணிந்தமகாதிரினயே ஆதடகள தயேகாரித்திருந்தகாள.

இவ்வளைவவல்லகாம் பிரயேகாதசப்பட்டும், `நகாட்டியேம் கற்றுக்வககாடுக்க உனக்கு என்ன தகுதி?’ என்று 
யேகாரகாவது னகட்டுவிட்டகால் என்ன வசய்வது என்ற பயேம் சுந்தரகாம்பகாளுக்கு உளளூர இருந்தது.

ரிங்கிட்டில் கிதடத்த பணைத்தத ரூபகாயேகாக மகாற்றிக்வககாண்டு, தகாய்நகாட்டுக்கு (அவளுதடயே தகாய் 
விட்டுவந்த மண்ணுக்கு) பயேணைமகானகாள. அந்தக் வககாளதளைப்பணைத்தில் அவள னகட்ட பட்டத்ததத் தர 
பல சபகாக்கள தயேகாரகாக இருந்தன. இருப்பதற்குள குதறந்த வசலவுக்கு ஒப்புக்வககாண்ட சபகாதவத் 
னதர்ந்வதடுத்தகாள.
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`ஒங்களுக்கு எதுக்குங்க வீண் சிரமம்! நகானன எல்லகாம் தயேகாரிச்சுக்கிட்டு வனரன்!’ என்றகாள. இன்ன 
பட்டம் இன்னகாரகால் இன்ன னததியில் இவருக்குக் வககாடுக்கப்பட்டது என்ற விவரங்கதளை உளளைடக்கியே 
நதகப்வபட்டிமகாதிரி ஒன்தறத் தயேகாரிக்கத் தீர்மகானித்தகாள. அததத் திறந்தகால், இந்த விவரங்கள எல்லகாம் 
தங்க எழுத்தில் வஜேகாலிக்கும். பகார்ப்பவர்கள மயேங்குவகார்கள என்று கணைக்குப்னபகாட்டகாள.

வதகாடர்ந்து, அந்த சபகாவில் தன் `சீனியேர்’ மகாணைவிகள இருவரின் நகாட்டியே நிகழ்ச்சிக்கும் ஏற்பகாடு 
வசய்தகாள.

`வபரியே இடம்பகா! பகாத்து எழுதுங்க!’ என்று ஏற்பகாட்டகாளைர் பயேமுறுத்த, `எதற்கு வம்பு!’ என்று 
அஞ்சியேவர்களனபகால், `நகாட்டியே உதடகளுக்ககாக நிதறயேச் வசலவழித்திருக்கிறகார்கள!’ என்று மட்டும் 
ஒனர ஒரு தினசரியில் வவளியிட்டிருந்தகார்கள.

அகமகிழ்ந்துனபகான சுந்தரகாம்பகாள இரண்டு கினலகா பகால்னககாவகா வகாங்கி அனுப்பினகாள அந்த விமரிசகர் 
வீட்டுக்கு.

வவற்றி வகாதக சூடியே மன்னன்னபகால் முகவமல்லகாம் சிரிப்பகாக, இனி தன்தன யேகாரும் அதசக்க 
முடியேகாது என்ற கர்வத்துடன் திரும்பியேவள, முதல் னவதலயேகாக, எல்லகா தினசரிகளுக்கும் னபட்டி 
வககாடுத்தகாள.

தினசரிகளில் மட்டும் சும்மகாவகா னபகாடுவகார்கள! `கட்டட னவதலக்குக் வககாஞ்சம் குடுத்துட்டுப் 
னபகாங்க!’ என்று அவரவரும் னகட்க, அந்தச் வசலதவ ஈடுகட்ட ஒரு அரங்னகற்றத்ததனயே நிகழ்த்திக் 
ககாட்டினகாள. அதற்ககான விமரிசனத்ததயும் ஒருவர்மூலம் எழுதி வகாங்கி, பிரசுரம் கண்டதும், `இன்னிக்கு 
னபப்பரில பகாத்தீங்களைகா? எங்க நிகழ்ச்சிதயே எவ்வளைவு புகழ்ந்து எழுதியிருக்ககாங்க!’ என்று தம்பட்டம் 
அடித்துக்வககாண்டகாள.

அவளுக்கு அடுத்த வீடு அரசியேலில் ஒரு முக்கியே புளளியினுதடயேது என்று வதரிந்ததும், தன் 
அதிர்ஷ்டத்தத எண்ணி வியேக்ககாமல் இருக்க முடியேவில்தல சுந்தரகாம்பகாளைகால்.

தன் வீட்டு சதமயேல்ககாரதர விதவிதமகான பட்சணைங்கள வசய்யேச்வசகால்லி, அந்த வீட்டு அம்மகாளுக்குக் 
வககாண்டுனபகாய் வககாடுத்து, அவதளை சினநகமகாக்கிக்வககாண்டகாள.

அந்த சிபகாரிசில், அரசகாங்க நிகழ்ச்சிகளில் ஆட நிதறயே வகாய்ப்புகள கிதடத்தன. அம்மகாதிரியேகான 
வககாண்டகாட்டங்களில் யேகாரும் நடனத்ததப் பகார்க்ககாது, பக்கத்திலிருந்த பிரமுகரிடம் னபசுவதிலும், 
வதகவதகயேகான உணைவுப்பண்டங்கதளைச் சகாப்பிடுவதிலுனம கவனமகாக இருந்துவிட்டது வபரியே 
வசமௌகரியேமகாகப் னபகாயிற்று. அவர்கள சிரித்த முகத்துடன் எல்லகாதரயும், எல்லகாவற்தறயும் 
பகாரகாட்டுவனத முன்னனறும் வழி என்ற னபருண்தமதயே அறிந்து தவத்திருந்தவர்கள. `Quite nice, eh?”  
என்று பக்கத்திலிருப்பவர்களிடம் சிலகாகித்து, நல்ல வபயேர் தட்டிக்வககாண்டு னபகானகார்கள. அத்துடன், 
பகாரம்பரியே இந்தியே நடனங்கதளைப்பற்றி எதுவுனம அறியேகாதவர்கள. வதரிந்தகால் மட்டும், உண்தமதயேச் 
வசகால்லி இருப்பகார்களைகா, என்ன!

பிரபலமகாக ஆயிற்று அவளைது நடனப்பளளி. சில வருடங்களினலனயே, ஒரு வபரியே பங்களைகா 
வகாங்கமுடிந்தது. இந்த சமயேத்தில்தகான் அப்படி ஒரு விமரிசனம்!

ஆடியே மகாணைவி ஒரு பத்திரிதகயின் நிருபரது மகள என்பதகால், மரியேகாதத கருதி, அத்துதறயிலிருந்த 
அனனகருக்கு அதழப்பு விடுத்திருந்தகார். அவர் னவற்று மதத்தினர் ஆனதகால், தில்தல நடரகாஜேனுக்கு 
இவள கிருஷ்ணைதன அபிநயேம் பிடிக்கும்படிச் வசகால்லிக்வககாடுத்திருந்தது புரியேவில்தல. 
தவறகாகப்படவுமில்தல. 

ஆனகால், அந்த நிருபரின் பத்திரிதக ஆசிரியேர், தன் கீழ் னவதல வசய்பவருக்கு நன்தம வசய்வதகாக 
நிதனத்து, ஒரு விமர்சகதர அனுப்பிவிட்டகார். அவர் விஷயேம் வதரிந்தவரகாக இருந்ததகால் வந்தது விதன.
`எந்தக் னககாயிலில் சிவன் புல்லகாங்குழல் வகாசிக்கும் சிதல இருக்கிறது? ஒரு நடனத்தின் நடுவில், 
ககாரணைமில்லகாமல் பிரதட்சணைம், அப்பிரதட்சணைம் இரண்டும் எதற்ககாக?’ என்வறல்லகாம் னகலியேகாக 
எழுதியிருந்தகார்.

“இவ்வளைவு ககாட்டமகா எழுதியிருக்ககானன! அந்த  மனுசனுக்கு தி-தி-தத, தக-திமி எல்லகாம் 
னபகாடத்வதரியுமகா? இல்னல, அலகாரிப்புதகான் கத்துவவச்சிருக்ககானகா?” சுந்தரகாம்பகாளின் மனம் ஆறனவ 
இல்தல.
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சமயேம் கிதடத்தனபகாவதல்லகாம், தன்தன `உதவகாக்கதர! பிதழக்கத் வதரியேகாதவர்’ என்வறல்லகாம் 
பழிக்கத் தயேங்ககாத மதனவி! அவளுதடயே தகாழ்தமயில் பசுபதிக்கு ஒரு குரூரமகான திருப்தி 
உண்டகாயிற்று. இந்தவதரக்கும் இவதளை அடக்க, இவளைது வபகாய்கதளை உலகத்துக்கு வவளிக்ககாட்ட 
ஒருவர் புறப்பட்டிருக்கிறகானர என்று உளளூர மகிழ்ந்தகார்.

`ஒருவர் அழககாக இல்தல என்று வசகால்ல நகாமும் அழககாக இருக்க னவண்டுமகா, என்ன!’ என்று 
அவருதடயே னயேகாசதன னபகாயிற்று. எந்த ஒரு உன்னதமகான கதலதயேயும் பகார்க்கும்னபகானதகா, அல்லது 
னகட்கும்னபகானதகா, ஆன்மிக உணைர்வு ஏற்பட, விவரம் புரியேகாவிட்டகாலும், சிலிர்ப்பு உண்டகாக னவண்டும் 
என்றவதரயில் புரிந்து தவத்திருந்தகார்.

சுந்தரகாம்பகாள ஓய்வதகாகத் வதரியேவில்தல. “அவனனகாட கிறுக்கதலப் படிச்சுட்டு, நகாலுனபரு 
நின்னுனபகாயிட்டகாங்க! நகான் அவன்னமல னகஸ் னபகாட்டு, நஷ்ட ஈடு வகாங்கப்னபகானறன்!”  என்று 
கத்தினகாள. “சரிதகானன? என்ன வசகால்றீங்க?”

தன் அபிப்ரகாயேத்ததக் னகட்கிறகாள! பசுபதிக்குப் வபருமிதம் எழுந்தது. அவருக்குக் வககாஞ்சம்னபகால 
சட்ட அறிவு இருந்தது. “னககார்ட்டினல அந்த நிகழ்ச்சினயேகாட ஒலித்தட்தட னபகாட்டுப் பகாப்பகாங்க. அவன் 
பக்கத்தினல உண்தம இருக்குன்னு வதரிஞ்சுடும். நீ எப்படி எப்படினயேகா..,” கதனத்துக்வககாண்டகார். 
“னகஸ் நடந்தகா, நீ கஷ்டப்பட்டு சம்பகாதிச்சவதல்லகாம் ககாத்தகா பறந்து னபகாயிடும்!”

இந்த திருப்பத்ததச் சற்றும் எதிர்பகார்க்ககாத சுந்தரகாம்பகாள அயேர்ந்துனபகானகாள. அப்படினயே சரிந்து 
உட்ககார்ந்தகாள. “இப்னபகா என்னதகாங்க வசய்யேறது?”

அவதளைப் பகார்க்கப் பகாவமகாக இருந்தது அவருக்கு. “இந்த விஷயேத்தத இனதகாட விடு, சுந்தரகா. இந்தச் 
சமயேத்தினல நீ உணைர்ச்சிவசப்பட்டகா, வயேத்தினல இருக்கிற குழந்தததயேத்தகான் பகாதிக்கும்! இத்ததன 
வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்னபகாதகான் ஒண்ணு ஒன் வயேத்தினல தங்கியிருக்கு”.

அவளும் னயேகாசிக்க ஆரம்பித்தகாள. “என்ன வசய்யேச் வசகால்றீங்க?” மீண்டும் னகட்டகாள, வழக்கமகாக 
நிகழ்ச்சி ஏற்பகாட்டகாளைர்களுக்னக ககாட்டிவந்த பணிவுடன்.

“வககாஞ்சம் ஓய்வகா இரு! குழந்தததயே நீனயே பகாத்துக்கிட்டகாதகான் நல்லகா வளைரும்!” என்றகார் 
தநச்சியேமகாக.

“நீங்க வசகால்றது சரிதகாங்க! பணைமகா வபரிசு!”

தன் ககாதில் விழுந்ததத அவரகானலனயே நம்பமுடியேவில்தல.

“டகான்ஸ் கிளைகாதஸ மூடிடப்னபகானறன். என்ன, எல்லகா வபகாண்ணுங்களும், `இப்படிப் 
பண்ணிட்டீங்கனளை, டீச்சர்!’னு கண்ணைகால தண்ணி விடுவகாங்க. ஆனகா, என் உடம்தபயும் 
கவனிச்சுக்கணுமில்ல!”

அப்னபகாது பசுபதிக்கு ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியில், மகானசீகமகாக இதறவனுதடயே பகாதங்களில் பணிந்தகார்: 
`அப்பனன, நடரகாஜேகா! ஒன் னககாபத்தினல எங்களுக்குப் பிறக்கப்னபகாற குழந்ததயின் ககாதல முடக்கிப் 
னபகாட்டுடகானதப்பகா!’

 

35



9. நகாளும் னககாயிலும்

ஒனக்கு இப்னபகா `நகாள,’ இல்னல?” தகாயேகாரின் குரலில் கவதல வதகானித்தது.

மகள அலட்சியேமகாகக் தகதயே வீசினகாள. “இப்னபகா என்ன அதுக்கு?”

“இல்னல, ஹேம்சகா. நகாதளைக்குக் னககாயில்ல ஆடப்னபகாறினயே..,” மீதிதயேச் வசகால்லகாமல் விட்டகாள. “ஆமகா, 
எந்தக் னககாயில்னலன்னு வசகான்னன?”“எங்க கிளைகாஸ் நடக்கிற னககாயில்லதகான்!”

“ககாமகாட்சி அம்மன் னககாயில்!” என்று வசகால்லிக்வககாண்டகாள தகாய், தனக்குள.

ஹேம்சகா னமனல எதுவும் னபசவில்தல. னபசப் பிடிக்கவில்தல. ஒரு பகாட்தட மனதிற்குள பகாடியேபடி 
அங்கிருந்து நகர்ந்தகாள. தக, தன்தனயுமறியேகாமல், அபிநயேம் பிடித்தது.

அப்னபகாததக்கு அம்மகாவிடமிருந்து தப்பித்துப்னபகானகால் னபகாதும் என்றிருந்தது அவளுக்கு. 
மகாடியிலிருந்த தனது அதறதயே னநகாக்கிப்னபகானகாள.

அதுவதர அடக்கி தவத்திருந்த ஆத்திரம் னமவலழுந்தது.

`தீட்டு’என்று இன்னும் எத்ததன ககாலத்திற்குத்தகான் வபண்கதளை மட்டமகாகனவ நடத்தப்னபகாகிறகார்கள?

ஆதிமனிதன் குதகயில் வசித்த ககாலத்தில், ககாட்டு விலங்குகள ரத்த வகாதடதயே முகர்ந்து குதகக்குள 
வந்துவிடுனம என்று பயேந்து, அக்ககாலங்களில் வபண்கதளைத் தனினயே விலக்கிதவத்திருக்கலகாம். 
இப்னபகாது என்ன வந்தது!

பளளிக்னககா, அல்லது னவதலக்னககா வவளினயே னபகாகும் வபண்கள வீட்டில் தனித்து விலக்கி 
தவக்கப்படுவது வவகுவகாகக் குதறந்துவிட்டது. ஆனகால், னககாயில்களில் மட்டும் பதழயே 
விதிமுதறகதளை மகாற்றகாமல், வகட்டியேகாகப் பிடித்துக் வககாண்டிருக்கிறகார்கள!

சில னககாயில்களில், `இவர்கவளைல்லகாம் னககாயிலுக்குள நுதழயேக்கூடகாது!’ என்று ஒரு வபரியே பட்டியேல் 
தயேகாரித்து, வவளியினலனயே எழுதி தவத்திருக்கிறகார்கள! மகாத விலக்கு வந்த வபண்களும், வபருனநகாய் 
வந்தவர்களும் ஒன்றகா? தகயில்லகாத ரவிக்தக அணிபவர்களுக்கு மட்டும் பக்தி இருக்கக்கூடகாதகா?

அவளுதடயே ஆத்திரத்திற்கு முட்டுக்கட்தட னபகாடனவனபகால் வதகாதலனபசி அதழத்தது.

ஹேம்சகாவுக்குச் சட்வடன்று சிரிப்பு வந்தது. யேகாரகாவது ஒரு மகாணைவி, `டீச்சர்! இன்னிக்கு பரத்நகாட்யேம் 
க்ளைகாஸ் இருக்ககா?’ என்று னகட்பகாள! முதலில் வரனவ னயேகாசித்தவர்களுக்கு இப்னபகாதுதகான் எத்ததன 
ஆர்வம்! நிதனத்துப்பகார்க்கனவ வபருதமயேகாக இருந்தது அவளுக்கு. 

பரதநகாட்டியேம் வசதிபதடத்தவர்களுக்கு மட்டுனம எட்டக்கூடியே ஓர் உயேரம் என்ற எழுதப்படகாத 
விதிமுதறதயே எதிர்த்து, ஹேம்சகா அந்த வகுப்தப ஆரம்பித்திருந்தகாள.

வபரிதகாக இடம் எடுத்து நடத்த வழில்தல. குடிதசகளுக்குப் பதிலகாக்க கட்டப்பட்ட  அடுக்குமகாடி 
வீடுகள நிதறந்த அவ்விடத்தில் அவர்களுக்வகன இருந்த ஒரு சிறு னககாயில் பிரககாரம்தகான் நகாட்டியே 
வகுப்பு -- பூதஜே இல்லகாத னநரங்களில்.

அக்கம்பக்கத்திலிருந்த குடும்பங்களிலிருந்து மகாணைவிகள வந்தகார்கள -- இலவசம் என்பததக் 
னகளவிப்பட்டு. ஆனகால், எதிலும் அவர்களுக்கு துடிப்னபகா, புதியேதகாக ஒன்தறக் கற்கும் ஆர்வனமகா 
இருக்கவில்தல. எப்னபகாதும் வகாயில் விரல். நிமிர்ந்து நிற்கக்கூட வதம்னபகா, உத்னவகனமகா 
இல்லகாதவர்களைகாக இருந்தகார்கள. எட்டு வயேதினலனயே கூனலகா! இவர்கதளை எப்படி வழிக்குக்வககாண்டு 
வருவது என்று அயேர்ந்னத னபகானகாள ஹேம்சகா.

எப்னபகானதகா அம்மகா வசகான்ன ஒன்று நிதனவுக்கு வந்தது: `சின்னப்பிளதளைங்களுக்குத் தகாகமகா 
இருந்தகானலகா, பசியேகா இருந்தகானலகா வசகால்லத் வதரியேகாது. வகாயினல விரல் னபகாட்டுப்பகாங்க!’
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தன்னுதடயே னதகாழிகள சிலருடன் கலந்தகானலகாசித்து, அவர்களுக்குச் சகாப்பிட எததயேகாவது வககாடுக்க 
ஏற்பகாடு பண்ணினகாள.

`நகாட்டியேம் கற்றுக் வககாளகிறகார்கனளைகா, இல்தலனயேகா, வயிறகாரச் சகாப்பிட்டுவிட்டகாவது னபகாகட்டுனம!’ 
தகான் பசினயே அறியேகாது வளைர்ந்திருந்ததில் சிறிது குற்ற உணைர்வுகூட ஏற்பட்டது.

வவளியில் எங்கும் கிதடக்ககாத னதகாழதமயும், சிரிப்பும், அறிவும் அங்கு கிதடப்பதத 
உணைர்ந்தவர்களுக்குச் சில மகாதங்களினலனயே உணைவில் ஆர்வம் குதறந்துனபகாயிற்று.

ஆரம்பத்தில் எததயும், `எனக்கு? எனக்கு?’ என்று பிடுங்கியேவர்களகூட, `நீங்களும் சகாப்பிடுங்க, டீச்சர்,’ 
என்று உபசகாரம் வசய்யேக் கற்றுக்வககாண்டகார்கள.

சில நகாட்கள, ஓரிரு வபண்கள வகுப்புக்கு வரகாததன் ககாரணைத்தத (`அக்ககா சுத்தமில்னல!’) யேகார்மூலமகாவது
வசகால்லி அனுப்பியேனபகாதுதகான் அந்த னயேகாசதன எழுந்தது ஹேம்சகாவுக்கு. 

ஒங்க ஒடம்தபப்பத்தி ஒங்களுக்குத் வதரிஞ்சிருக்கணும். நீங்க தீட்டுன்னு நிதனக்கிறது தப்பகான 
உணைவகானலனயேகா, ஆனரகாக்கியேக் குதறவகானலனயேகா கிதடயேகாது”.

ஒரு வபண் கர்ப்பம் தரிக்கத் தயேகாரகாக இருக்கிறகாள என்பததத்தகான் உணைர்த்துகிறது மகாதகாந்திர 
உதிரப்னபகாக்கு. இயேற்தகயேகான ஒரு வசயேல்! அதற்கு ஆயிரம் தப்பு கண்டுபிடித்து.., என்வறல்லகாம்  
வபண்கள மருத்துவரகான சுந்தரவல்லி அந்த வகுப்புக்கு வந்து விளைக்கினகாள.

நம்ப உடம்தப, உயிதர, கடவுள குடுத்ததுன்னு ஏத்துக்கனறகாம். இல்லியேகா? அவனரகாட வசயேனல 
தப்புங்கிறமகாதிரி, இயேற்தகயேகா நடக்கிற இதுக்குக்ககாக பயேந்துக்கிட்டு, னககாயிலுக்கு வரகாம 
இருந்துடகாதீங்க. எவ்வளைவு கஷடப்பட்டு ஒங்களுக்கு டகான்ஸ் கத்துக்குடுக்க வரகாங்க டீச்சர், வதரியுமகா?” 
என்று சந்தடி சகாக்கில், ஹேம்சகா படும்பகாட்தடயும் குறிப்பிட்டகாள சுந்தரவல்லி. தன் னதகாழிதயேப்பகார்த்துக்
கண்ண்டித்தகாள.

அப்வபண்களின் முகம் வதளிந்தது. தமக்ககாகப் பகாடுபடும் இரு வபண்மணிகதளையும் பகார்த்து நட்புடன் 
சிரித்தகார்கள.

ஏன் இப்படி கூனிக்கிட்டு நடக்கறீங்க?” உரிதமயுடன் அதட்டினகாள சுந்தரவல்லி.

ஒரு துணிச்சலகான வபண் தங்கள தர்மசங்கடமகான நிதலதமதயே வவளிப்படுத்தினகாள: “எல்லகாரும் 
எங்க ஒடம்தபனயே வமகாதறச்சுப் பகாக்கறகாங்க, டகாக்டர்! வவக்கமகா இருக்கு!” குரல் அழுதகயேகாக வந்தது.

பிற மகாணைவிகளும் ததலதயே ஆட்டினகார்கள. உதடுகள பிதுங்கின

அலட்சியேமகாக் தகதயே வீசினகாள, அந்த சிறப்பு விருந்தினர். “அதுக்வகன்ன பண்றது? சகாமி நமக்கு 
அப்படி அழககான ஒடம்தப நமக்குக் குடுத்திருக்கு!” என்று புன்சிரிப்புடன் கூறியேவள, தன் 
இருகரங்களைகால் மூன்று வதளைவுகதளைக் ககாட்டினகாள.

எல்லகாரும் நிம்மதியும், வவட்கமுமகாகச் சிரிக்க, ஒரு வபண், “இரண்டுதகானன, டகாக்டர்?” என்று 
சிரிப்புடன் வினவ, டகாக்டர் னயேகாசிப்பததப்னபகால் பகாவதன ககாட்டினகாள. “நீ வசகால்றது சரி. இரண்டு 
வதளைவுகளதகான்!”

சிரிப்பு பலத்தது. இப்னபகாது எல்லகாரும் நிமிர்ந்து உட்ககார்ந்தகார்கள.

சில சமயேம் ஆட முடியேனல. வலிக்குது,” என்று ஒரு வபண் சுட்டினகாள.

ஒங்கம்மகாதவ கருஞ்சீரகத்தத வறுத்துப் வபகாடி பண்ணி, னமகாரினல கலக்கிக் குடுக்கச் வசகால்லு. தினமும்
குடிச்சகா, கருப்தப வலுவகாகும்”.

வசகால்லக்கூடகாத அந்த வகார்த்தததயேக் னகட்டதும் எல்லகாரும் வவட்கத்துடன் சிரித்தகார்கள.

அறிவுதர வதகாடர்ந்தது: “வரகாம்ப வலிச்சகா, வவந்நீர் ஒத்தடம் குடுக்கச்வசகால்லு. இந்தமகாதிரி 
சமயேங்களினல சுருண்டு படுக்ககாம, எக்சர்தசஸ் பண்ணைணும். அது வரகாம்ப முக்கியேம்!”
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அதன்பின், வீட்டில் பகாட்டினயேகா, அம்மகானவகா ஆட்னசபித்தததயும் மீறிக்வககாண்டு, எந்த நகாட்களிலும் 
னககாயிலுக்கு வந்து நகாட்டியேம் கற்றுக்வககாளளைத் துணிந்தகார்கள அப்வபண்கள.

நகான்கு னபர் பகார்க்க நகாட்டியேமகாடும் தகுதி அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்பதத உறுதிப்படுத்திக்வககாண்ட
ஹேம்சகா, சரஸ்வதி பூதஜேயேன்று (அன்று தகான்டகாக்டர் சுந்தரவல்லியின் உபயேம்) அவர்கள ஆட ஏற்பகாடு 
வசய்திருந்தகாள. மகாணைவிகளுடன், அவளும் ஆடனவண்டும் என்று னககாயில் குருக்கள 
விண்ணைப்பித்திருந்தகார்.

இப்னபகாது அம்மகா அவள மனத்ததக் கதலத்துவிட்டகாள!

வதகாதலனபசியில் ரஞ்சனி னபசினகாள, தயேங்கித் தயேங்கி. “டீச்சர்! எனக்கு இப்னபகா பீரியேட். நகான் 
ஆடலகாமகா?”

“தகாரகாளைமகா! ஆனகா, யேகார்கிட்னடயும் இததப்பத்தி வசகால்லிக்கிட்டிருக்க னவண்டகாம், என்ன?”

ஒவ்வவகாரு வகுப்புக்கும் தவறகாது வந்து, வபருமுயேற்சியுடன் கற்ற கதல! இப்னபகாது  பல னபர் பகார்க்க 
தன் திறதமதயே வவளிப்படுத்த ஒரு தருணைம் வந்திருக்கிறது. அது நழுவி விடுனமகா என்ற கவதல இனி 
இல்தல!

“சரி, டீச்சர்!” என்ற சிறுமியின் குரலில் அலகாதி நிம்மதி. “வரகாம்ப பயேந்துக்கிட்டிருந்னதன், டீச்சர் -- டீச்சர் 
என்ன வசகால்வீங்கனளைகான்னு!”

ஹேம்சகா சிரித்துக்வககாண்டகாள. “குளிச்சுட்டு வந்தகா னபகாதும். ககாமகாட்சி புரிஞ்சுக்குவகா!”

“யேகாரு, டீச்சர்?”

“ககாமகாட்சி அம்மன்!”

“ஓ!” அப்வபண் புரிந்தவளைகாகச் சிரித்தகாள.

“ததரியேமகா ஆடு. அதகான் முக்கியேம். ஏதகாவது மகாத்தி, தப்பகா ஆடினகாலும் பரவகாயில்னல. அடிச்சு 
விட்டுடணும். என்தனத் தவிர, யேகாருக்கும் அது வதரியேப்னபகாறதில்னல!” என்று, பல முதற வகுப்பில் 
வசகான்னததனயே திரும்பச் வசகான்னகாள ஹேம்சகா. “ககாமகாட்சி அம்மனும் நம்பதளைமகாதிரி ஒரு 
வபகாண்ணுதகானன! னககாவிச்சுக்க மகாட்டகா!” தனக்னக ததரியேம் அளித்துக்வககாளவததப்னபகால் இருந்தது .  

கணினியில் பதிவு வசய்திருந்த பகாட்தட ஒலிக்கவிட்டகாள. முகத்தில் புன்னதக  படர, 
புடதவத்ததலப்தப இழுத்துச் வசகாருகிக்வககாண்டகாள.  ததரதயேத் வதகாட்டுக் கும்பிட்டுவிட்டு, 
பயிற்சியில் இறங்கினகாள ஹேம்சகா. 
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10. வபண் பகார்த்துவிட்டு

“வமகாத வமகாதலகா னநத்திக்கு ஒரு வபகாண்ணு பகாத்துட்டு வந்தினயே!”  என்று னகசவன் ஆரம்பித்ததும், 
சதகாசிவம் வபருமூச்வசறிந்தகான். `இனி இவனிடமிருந்து தப்பிக்க முடியேகானத!’ என்ற அயேர்ச்சி பிறந்தது.

இன்று, னநற்று பழகியேவர்களைகாக இருந்தகால் இப்படித் வதகாணைவதகாணைக்க மகாட்டகார்கள. இவனனகா, பகால்யே 
சினநகிதன்! தகான் மட்டும் தனிக்கட்தடயேகாக, நிம்மதியேகாக இருப்பது வபகாறுக்ககாது, இந்த ஏவழட்டு 
வருடங்களைகாக, குடும்பஸ்தனகாகிவிடும்படி பகார்க்கும்னபகாவதல்லகாம் வற்புறுத்திக்வககாண்டிருக்கிறகான்.

“வபகாண்ணு நல்ல உயேரம்,” என்று சுருக்கமகாகச் வசகான்னகான் சதகாசிவம்.

“பனல!”

“அதனகால, ஒல்லியேகா, சித்னத கூனலகா இருக்கு!”

“அதனகால என்ன! எக்சர்தசஸ் பண்ணினகா சரியேகாப்னபகாயிடும்! அப்புறம்?” என்று ஊக்கினகான் னகசவன். 
“மூஞ்சிதயேப்பத்தி ஒண்ணுனம வசகால்லலினயே நீ! வவக்கப்பட்டுண்டு சரியேகாப் பகாக்கலியேகா?”

“எனக்வகன்ன வவக்கம்! இந்தக் ககாலத்தினல வபகாண்களுக்னக வவக்கம்னகா என்னன்னு வதரியேகாது!” 
என்றுவிட்டு, “னசகாடகாபுட்டிக் கண்ணைகாடி! அதனகால, கண்ணு வரகாம்பப் வபரிசகாத் வதரியேறது,” என்று 
வர்ணித்தகான்.

“னச! முக அழதகனயே வகடுக்குனம!”

“`அதனகால என்ன, ககாண்டகாக்ட் வலன்ஸ் னபகாட்டுக்கலகானம!’ அப்படின்னு நீ வசகால்வினயேகான்னு 
பகாத்னதண்டகா!” ஏக்கம்.

“சரி, வசகால்லிட்டுப்னபகானறன். ககாசகா, பணைமகா!  னசகாடகாபுட்டியேகா இருந்தகா என்ன! ககாண்டகாக்ட் வலன்ஸ் 
னபகாட்டுக்கலகானம!” என்றகான் நண்பன். “னமனல வசகால்லு”.

“யேகாருடகா, இவன்!” தன் அலுப்தப வவளிப்பதடயேகாகனவ ககாட்டினகான் சதகாசிவம்.

“வசகால்னலண்டகா. ஒங்கம்மகா ஒண்ணும் னகக்கலியேகா?”

“வருங்ககால மகாமியேகாரகாச்னச! னகக்ககாட்டகா நன்னகா இருக்குமகா? அவ வகத்து என்ன ஆறது?”

“அப்படிப் னபகாடு! மகாமி என்ன னகட்டகா?”

“வழக்கமகா எல்லகாரும் னகக்கறதுதகான்! `ஒரு பகாட்டுப் பகாடும்மகா,’ன்னகா. அம்மகா அவ்வளைவு அருதமயேகா 
யேகார்கிட்னடயும் னபசி நகான் னகட்டதில்னல, னபகா!”

“இதத கல்யேகாணைம் ஆனப்புறம் வசகால்லு. சரி. என்ன பகாட்டு?”

“என்னனமகா கச்னசரி பகாட்டு. எனக்குதகான் இதினல எல்லகாம் இண்டவரஸ்னட கிதடயேகாதுன்னு ஒனக்குத் 
வதரியுனம!”

“வபகாண்ணு எப்படிப் பகாடினகான்னு நகான் னகட்டிருக்கணும்”.

“வககாரதலக் னகட்டகா, மயில் பயேந்து ஓடிடும்னு அப்னபகா எனக்குத் னதகாணித்தகா! சிரிச்சுட்னடன்”.

“அடப்பகாவி! அவகா தப்பகா எடுத்திண்டிருக்கப் னபகாறகானளை!”

“அதகான் இல்னல. வபகாண்னணைகாட அப்பகா, `மகாப்பிளதளை எம்வபகாண்ணு பகாட்தடக் னகட்டதும், 
எவ்வளைவு சந்னதகாஷப்படறகார், பகாத்னதளைகா?’ன்னு அம்மகாதவக் னகட்டகார்”.
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“எனக்வகன்னனமகா இந்த வரன் அதமயும்னு னதகாணைனல. ஏண்டகா லூசு, இருந்திருந்து ஒரு வபகாண்ணு 
பகாக்கப்னபகானவன், நன்னகா விசகாரிச்சுண்டு னபகாயிருக்க மகாட்டினயேகா?”

“எதுக்கு? னபகான எடத்தினலனயே, `கல்யேகாணைத்துக்கு நகாள

குறியுங்னககா’ன்னு வசகால்லிட்டு வந்துட்னடன்”.

நண்பன் அதிர்ந்னத னபகானகான். “என்னது! விதளையேகாட்டுக்குத்தகானன வசகால்னற?”

“இதில என்னடகா விதளையேகாட்டு?  அம்மகாவுக்குக்கூட வககாஞ்சம் னககாபம். நகான் வரகாம்பத் ததழஞ்சு 
குடுத்ததகால, அவகாகிட்ட னபரம் னபசமுடியேகாம னபகாயிடுத்னதன்னு!” சிரித்தகான்.

“வககாஞ்சம் இரு. ஆசுவகாசப்படுத்திக்கினறன். வபகாண்னணைகாட வககாரல் கட்தட. னகக்கச் சகிக்கனல...!” 
ஒவ்வவகாரு பதிதலயும் அலசினகான்.

“அதினலயும் ஒரு நன்தம. இனிதமயேகாப் பகாடினகாளனகா, நகாதளைக்னக கச்னசரின்னு நகாலுனபர் கூப்பிடுவகா. 
இவ வீட்தட மறந்துட்டு, ஊர் ஊரகா சுத்துவகா. அப்பறம் என்தன யேகார் கவனிப்பகா?”

“பகாயிண்ட்!” வமச்சினகான் னகசவன். “ஒண்ணு னகக்க மறந்துட்னடனன! பின்னலகாவது நீளைமகா, தடியேகா 
இருந்தனதகா? நீளைமகா இருந்திருந்தகா, `வபகாண்னணைகாட ததலமயிர் வமகாழங்ககாதலத் வதகாடறது!’ன்னு 
ஒங்கம்மகா அததப்பத்திப் வபருதமயேகா நகாலுனபர்கிட்னட னபசிப்பகா!”

“அதகான் இல்னல,” வபருதமயேகாகச் வசகான்னகான். “னமனல வரண்டு ககால் -- குச்சிமகாதிரி. அப்புறம், ஒனர 
தடி! இடுப்புக் கீனழ வதகாங்கித்து ஒத்ததப்பின்னல்!”

“சவுரிதயே சரியேகா வவச்சிருக்க மகாட்டகானளைகா! அப்படி என்ன ததலனபகாற அவசரம்!” ககாலங்கடந்து 
அங்கலகாய்த்தகான். “நீ வகாங்கற பிச்சகாத்து சம்பளைம் சவுரி வகாங்கறதுக்கும், கண்ணைகாடி மகாத்தறதுக்குனம 
சரியேகாப்னபகாயிடுனமடகா!”

“இந்தக் ககாலத்தினல யேகாருடகா னகசவகா பின்னி விட்டுக்கறகா? னபசகாம, னதகாளவதரக்கும் வவட்டி 
விட்டுண்டு, வநத்தியினலயும் ஒரு கத்தத விழறமகாதிரி விட்டுண்டகா,  ஃனபஷனகாயிடறது!”

னகசவனுக்கு இன்வனகாரு சந்னதகம் எழுந்தது. “வபகாண்ணு நல்ல னசப்னபகா? அதகான் மயேங்கிட்னட! 
ஒனக்கு அந்தக் ககாலத்தினல, `கறுப்பு சதகா’ன்னு னபர் வவச்சிருந்னதகானம!”

“னடய்! னடய்! அப்படியேகா என்தனப்பத்தி கன்னகாபின்னகான்னு னபசினனள?  நீ எங்கிட்ட வசகான்னனத 
இல்லினயே, தடியேகா!”

“அதுக்வகன்ன பண்றது! நம்ப கிளைகாசில மூணு சதகாசிவம்! வபகாருந்தறமகாதிரி ஒவ்வவகாருத்தருக்கும் னபரு 
வவச்னசகாம்! ஒன்தன யேகாரு ஒங்கப்பகாதவக்வககாண்டு, கறுப்பகா பிறக்கச்வசகான்னகா? அம்மகா 
எலுமிச்சம்பழக் கலர்!”

“இவதல்லகாம் நம்ப தகயினலயேகா இருக்கு!” என்று, வநற்றியில்  ஆளககாட்டி விரலகால் ஒரு கீறல் 
னபகாட்டுக்வககாண்டகான், விரக்தியுடன். சற்று வதளிந்து, “அவ னபரு சிவககாமியேகாம்!” என்று தகானன 
வதரிவித்தகான்.

“இப்னபகா அந்தமகாதிரி னபவரல்லகாம் பகாட்டி ககாரக்டருக்குத்தகான் தவக்கிறகா கததகளினல!”

“னபகாடகா! எல்லகாத்துக்கும் எடக்கு மடக்ககா ஏதகாவது வசகால்லிண்டு! எங்க வரண்டுனபர் னபதரயும் 
னசத்துப் பகாருடகா, ஒத்துதம புரியும். சதகாசிவம் - சிவககாமி. இதினலருந்து என்ன வதரியேறது?”

“வித்தியேகாசமகா இருக்கட்டுனமன்னு, நீ அவ னபதர ஒன் னபருக்கு முன்னகால னபகாட்டுக்கப்னபகானற!”

அவதன அடிப்பதற்குக் தகதயே ஓங்கினகான் சதகாசிவம்.  “மண்டு! எங்க வரண்டு னபரும் `எஸ்’ஸினல 
ஆரம்பிக்கிறது. நியூமரகாலஜிபடி, வரகாம்ப வபகாருத்தம்.. அனதகாட, சிவன்-பகார்வதி னபரு னவற!”

இவன் `கறுப்பு’ என்று தன்தனப் பழிக்கவில்தல?
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இழந்த உற்சகாகம் திரும்பியேதுனபகாலிருந்தது. சதகாசிவம் வதகாடர்ந்து னபசினகான். “நம்ப நகாட்டினலனயேகா 
சரியேகான வவயில். வதருவுக்குத் வதரு சரும னநகாய் தவத்தியேர்னு னபகார்டு மகாட்டியிருக்ககானளை, 
பகாத்ததில்லியேகா, நீ?”

“அதுக்கு?”

“னமல்னதகாலு வவளதளையேகா இருக்கிறவகாளுக்குத்தகான் பரு, குஷ்டம் -- இந்தமதிரி சரும வியேகாதி எல்லகாம் 
வருமகாம். இவனளைகா, என்தனவிட கறுப்பு. கல்யேகாணைமகானதும், `கறுப்பு’ன்னு ஒங்கதளைமகாதிரி என்தனக் 
னகலி வசய்யே மகாட்டகா,” என்றவனின் குரல் கம்மியேது.

னகசவனுக்னக பரிதகாபமகாகப் னபகாயிற்று. “என்னதகான் வசகால்லு, நீ அவசரப்பட்டுட்டினயேகான்னு 
னநக்குப்படறது!”

“நீங்க எல்லகாரும்தகானன என் பிரகாணைதன வகாங்கினனள, `கல்யேகாணைம் பண்ணிக்னககாடகா, 
பண்ணிக்னககாடகா’ன்னு,” என்று சலித்துக்வககாண்டவன், “இப்ப என்ன! எல்லகா விதத்தினலயும் 
வசமௌகரியேமகா அதமஞ்சிருக்கு இந்த வரன்! விடுவியேகா!” சற்னற திமிரகாகப் னபசினகான்.

“அதகான் முக்கியேம்! சந்னதகாஷமகா இருங்னககா வரண்டு னபரும்!” என்று வகாழ்த்தியே நண்பன், தகானும் 
இவதனப்னபகால் ககாத்திருந்து கல்யேகாணைம் பண்ணிக் வககாண்டிருக்கலகானமகா என்று, ஏக்கத்துடன் 
எண்ணைமிட்டகான்.

அவசரப்பட்டு, இருபத்து மூன்று வயேதினலனயே அழனக முக்கியேவமன ஒருத்திதயே மணைந்து, இப்னபகாது, 
`முப்பது வயேசினலனயே ஒங்களுக்கு முன்னந்ததலயினல வழுக்தக! அம்பது வயேசினல 
வமகாட்தடயேகாகிடுனவள!’ என்று தினமும் அவள னகலியுடன் சிரிப்பததச் சகித்துக்வககாண்டிருக்க 
னவண்டகானம! 

அனத சமயேம், சிவககாமி தன் குடும்பத்தினருடன் விவகாதம் வசய்துவககாண்டிருந்தகாள. “ஏற்வகனனவ 
என்தன ஆறு னபர் பகாத்துட்டு, `வபண் கறுப்பு,’ `மூஞ்சி இன்னும் வககாஞ்சம் நன்னகா இருக்கலகாம்,’ 
`வரகாம்ப ஒல்லியேகா இருக்ககானளை, டி.பினயேகான்னு சந்னதகமகா இருக்கு. எதுக்கும் வமடிகல் வடஸ்ட் 
பண்ணிடனறகானம!’ அப்படின்னு ஏனதனதகா சகாக்கு வசகால்லிட்டு, ஓடிட்டகா.

“இப்ப வந்தவனனகா, பகாத்த ஒடனன ஓனக வசகால்லிட்டகானன! இந்தப் தபயேனுக்கு நிரந்தரமகான னவதல 
இருக்ககா, வபரியே வியேகாதி ஏதகானும் இருக்குனமகான்னு எனக்வகன்னனமகா சந்னதகமகா இருக்குப்பகா. அவகா 
குடும்பத்தினல என்ன ஊழனலகா! எதுக்கு வீண் ரிஸ்க்! னவற வரன் பகாருங்னககா!”
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